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Program priprav sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Tolmin za območje Občine Kobarid ter
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Tolmin za območje
Občine Kobarid

Na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena
statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 45. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Tolmin za območje
Občine Kobarid ter prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine
Tolmin za območje Občine Kobarid
1. člen
Ta program priprave podrobneje določa področja urejanja prostora in potrebne strokovne podlage in naloge, ki
jih je potrebno izdelati oziroma pridobiti v postopku priprave
in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje od leta 1986
do leta 2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica
in Tolmin, št. 8/87 in 9/90) ter njegovih sprememb in
dopolnitev za območje Občine Kobarid (Uradni list RS, št.
49/97) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in
Tolmin, št. 8/87 in 5/91) ter njegovih sprememb in dopolnitev za območje Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 49/97) –
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov).
Program priprave za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov določa tudi nosilce organizacijskih aktivnosti in strokovnih nalog ter seznam sodelujočih pri izdelavi
strokovnih in drugih gradiv, ki jih bo pri tem potrebno pridobiti. Sodelujočim določa način sodelovanja, naloge ter obveznosti.
Program priprave vsebuje še terminski plan izdelave in
sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, kot tudi način zagotavljanja sredstev, ki bodo za to
potrebna.

2. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem
ustrezno upoštevane zahteve zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84) in navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
3. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov je:
1. opredelitev možnosti spremembe oziroma dopolnitve namembnosti območja Frnaže,
2. vnos popravkov na trasi obeh razbremenilnih cest
Kobarida,
3. dopolnitev območij, namenjenih industrijski in obrtni
coni Kobarida,
4. zagotovitev dodatnega prostora za širitev naselja
Trnovo ob Soči,
5. določitev točk za lokalne TV in radio oddajniške
mreže za območje občine,
6. določitev lokacije za gradnjo lovskega doma,
7. popravki meja ureditvenih območij naselij pri dokazljivih napakah,
8. sprememba namembnosti območja C Pri malnih v
Kobaridu,
9. razširitev ureditvenega območja Pri malnih (parceli
št. 483/1 in 486/2, k.o. Kobarid) in v Drežnici (parcela št.
138/1, k.o. Drežnica),
10. opredelitev možnosti dodatne lokacije za bencinski servis na relaciji Kobarid-Robič,
11. določitev deponij gradbenega materiala v centralnih naseljih,
12. določitev dodatnih lokacij za šotorišča ob Nadiži,
13. drugi v roku prejeti utemeljeni predlogi sprememb
in dopolnitev.
4. člen
Za organizacijo priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se kot nosilca in koordinatorja določa
vodjo oddelka za gospodarstvo pri Občini Kobarid.
Za izdelavo zbirnih gradiv posameznih faz strokovnih
podlag sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na
osnovi pridobljenih posameznih strokovnih rešitev in po predhodnih verifikacijah na odboru za gospodarstvo oziroma občinskem svetu, se določi nosilca na podlagi zbiranja ponudb
od zainteresiranih izvajalcev. Enako velja za posamezna strokovna gradiva, ki so vezana na neposredno naročilo Občine
Kobarid in ki se jih lahko pridobi na prostem trgu.
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5. člen
Organi, skupnosti in podjetja, ki sodelujejo pri pripravi
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in način
njihovega sodelovanja:
1. Oddelek za gospodarstvo Občine Kobarid:
– koordinira delo vseh sodelujočih,
– naroča in spremlja izdelavo strokovnih gradiv in po
potrebi zagotavlja stališča Občine Kobarid in pristojnih služb
do vmesnih faz,
– skrbi za ustrezno pripravo gradiv za obravnave in
objave.
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Zavod za gozdove RS:
– poda mnenje za posege, ki bi tangirali kmetijska ali
gozdna zemljišča,
– posreduje stališča do morebitnih predlogov prekategorizacije kmetijskih zemljišč.
3. Ministrstvo za obrambo:
– pripravi pogoje, ki jih je potrebno upoštevati na področju obrambe in zaščite.
4. Ministrstvo za promet in zveze:
– pripravi, oziroma sodeluje pri izdelavi strokovnih rešitev cest in drugih prometnih objektov državnega pomena,
– poda mnenja do morebitnih posegov, ki bi tangirali
prometno infrastrukturo državnega pomena.
5. Cestno podjetje Nova Gorica:
– poda mnenja do morebitnih posegov, ki bi tangirali
prometno infrastrukturo v njihovem upravljanju.
6. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica in Zavod TNP Bled:
– pripravi mnenja pri predlogih nove izrabe v odprtem
prostoru in v naseljih, ki so evidentirana kot kulturna dediščina, oziroma spomenik ali naravna znamenitost,
– sodelujeta pri načrtovanju posegov v TNP.
7. Javno podjetje Komunala Tolmin:
– prikaže planirane večje posege in poda mnenja glede posegov, ki bi lahko tangirali njihove naprave.
8. Telekom Slovenije – PE Nova Gorica:
– prikaže planirane večje posege in poda mnenja glede posegov, ki bi lahko tangirali njihove naprave.
9. Elektro Tolmin:
– prikaže planirane večje posege in poda mnenja glede posegov, ki bi lahko tangirali njihove naprave.
10. Krajevne skupnosti Občine Kobarid:
– predlagajo in sodelujejo pri določevanju ureditvenih
območij naselij in drugih posegov v KS.
11. Agrarne skupnosti, društva in posamezniki:
– dajejo pobude in predlagajo posege v okviru svojih
dejavnosti in sodelujejo v času javnih obravnav pri skupni
vsebini plana.
6. člen
Terminski plan izdelave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov:
– s pridobivanjem strokovnih podlag se prične 15. 10.
1998 in zaključi 30. 11. 1998,
– osnutek se na osnovi pridobljenih smernic in strokovnih podlag izdela do 30. 12. 1998 in dostavi občinskemu svetu v obravnavo do 30. 1. 1999,
– občinski svet na prvi redni seji obravnava osnutek in
ga s sklepom posreduje v javno obravnavo za en mesec,
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– občinska uprava poskrbi za objavo sklepa, ustrezno
obvestilo javnosti o pričetku, trajanju in smislu javne obravnave ter o datumu javne razprave. Občinska uprava zagotovi
tudi ustrezno razgrnitev osnutka, po potrebi zagotovi tolmačenje in vodi javno razpravo. Čas med sprejetim sklepom in
pričetkom javne obravnave se omeji na 14 dni,
– po preteku javne obravnave občinska uprava in strokovne službe pripravijo na pridobljene pripombe iz javne
obravnave gradivo za obravnavo na odborih in Občinskem
svetu občine Kobarid, in sicer v 14 dneh po zaključku obravnave, oziroma do sklica seje občinskega sveta,
– občinski svet do pripomb zavzame stališče, ki jih je
potrebno upoštevati pri nadaljnji izdelavi,
– občinska uprava nato poskrbi za izdelavo usklajenega predloga skupaj z izbranim nosilcem strokovne osnove v
14 dneh po pridobitvi pisnega stališča do pripomb s seje
občinskega sveta,
– predlog občinska uprava nato takoj posreduje Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu za prostorsko planiranje,
glede njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS, ki glede
tega izda in posreduje strokovno mnenje Vladi RS v 45 dneh,
– občinski svet po prejetem ustreznem sklepu Vlade
Republike Slovenije predlog ponovno obravnava in odloča o
njegovem sprejetju z odlokom,
– občinska uprava poskrbi, da se odlok nato takoj objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Stroški za pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov se krijejo s sredstvi proračuna Občine Kobarid. Pri tem z ustreznim deležem sodelujejo tudi
tisti, ki v spremembah in dopolnitvah uveljavljajo svojo možnost poseganja v prostor Občine Kobarid.
8. člen
Ta program začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 35003-2/98
Kobarid, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

3499.

Sklep o ceni šolskih prevozov

Na podlagi 82. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96) ter 9. in 16. člena statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid
na 45. redni seji dne 29. 9. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
I
Cene šolskih prevozov se povišajo za 10%, tako da
znaša cena za:
– kombi
102,00 SIT/km
– mali avtobus
137,00 SIT/km
– avtobus s 25 in več sedeži
154,00 SIT/km
– avtodan Logje
26.165,00 SIT
– avtodan Drežnica
14.540,00 SIT
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II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, velja pa od 1. 9.
1998 dalje.
Št. 640-8/98
Kobarid, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KRANJ
3500.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 1115/2, k.o. Babni vrt

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na
38. seji dne 30. septembra 1998 sprejel

Št.

1
Svet krajevne skupnosti Koprivnica šteje sedem članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Koprivnica
se določi 3 volilne enote, in sicer:
1. volilna enota – naselji Koprivnica in Veliki dol – voli
se tri člane;
2. volilna enota – naselje Veliki Kamen – voli se dva
člana,
3. volilna enota – naselje Mrčna sela – voli se dva
člana.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Koprivnica, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Koprivnica
Franc Bogovič l. r.

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št.
1115/2, k.o. Babni vrt
I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 1115/2,
pot, k.o. Babni vrt, vpisano v seznamu št. I, ker v naravi ne
predstavlja javnega dobra.
II
Lastninska pravica na parc. št. 1115/2, pot, k.o. Babni vrt se vpiše za Mestno občino Kranj.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Kranju.
Št. 17/1210/98
Kranj, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Sveta mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

KRŠKO
3501.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Koprivnica

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Koprivnica na seji dne
28. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Koprivnica
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3502.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Senovo

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Senovo na seji dne 28.
9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Senovo
1
Svet krajevne skupnosti Senovo šteje petnajst članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senovo se
določi 10 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Titova cesta od št. 1 do 84a in št.
89, Cankarjeva cesta, Bohoričeva cesta, Gubčeva ulica,
Cesti bratov Zorko, Pot na Armez, Kajuhova cesta in Bračičeva ulica – voli se dva člana.
2. volilna enota – Titova cesta od št. 85 do št. 120,
brez št. 89, Ulica 9. februarja, Kvedrova ulica, Prešernova
ulica, Ulica senovskih borcev, Bohorska cesta, Trg XIV.
divizije, Partizanska cesta in Trg rudarjev – voli se tri člane.
3. volilna enota, Rudarska cesta, Šercerjeva ulica, Cesta kozjanskega odreda, Delavska ulica, Cesta 3. julija,
Cesta 1. maja, Tomšičeva cesta in Cesta Ilije Gregoriča –
voli se tri člane.
4. volilna enota – naselji Mali Kamen in Reštanj št. 66
in št. 72 – voli se en član.
5. volilna enota – naselje Reštanj, razen številk 66, 72
in od št. 87 do št. 92 – voli se en član.
6. volilna enota – naselje Dovško – voli se en član.
7. volilna enota – naselje Šedem – voli se en član.
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8. volilna enota – naselje Stranje od št. 22 do št. 35,
Dobrova in Reštanj od št. 87 do št. 92 – voli se en član.
9. volilna enota – naselji Brezje pri Dovškem in Kališovec – voli se en član.
10. volilna enota – naselji Gorenji Leskovec in Stranje
od št. 1 do 20 in št. 36 – voli se en član.

Uradni list Republike Slovenije
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Brestanica, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Brestanica
Zvone Šerbec l. r.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Senovo, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Senovo
Anton Petrovič l. r.

3503.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Brestanica

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Brestanica na seji dne
28. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Brestanica
1
Svet krajevne skupnosti Brestanica šteje dvanajst članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Brestanica
se določi 6 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Likarjeva ulica, Vrtna ulica, Hlebčeva
ulica, Na Dorcu, Cesta prvih borcev št. 28, 40, 46, 54,
Kozjanska cesta, Jetrno selo, Cesta v Log in Šolska cesta
št. 11, 13, 15, 16, 17, 29 – voli se tri člane.
2. volilna enota – Cesta prvih borcev, razen št. 28, 40,
46, 54, Lovska cesta, Elektrarniška cesta, Cesta na ribnik
in Šolska cesta št. 1, 3, 5, 5a, 7, Zasavska cesta, Šutna,
Kantalon, Cesta izgnancev in Trg – voli se tri člane.
3. volilna enota – naselji Armeško in Stolovnik, št. 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67, 68 ter naselje Lokve – voli
se en član.
4. volilna enota – naselji Raztez in Stolovnik, razen št.
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67, 68 – voli se dva
člana.
5. volilna enota – naselji Anže in Gorica pri Raztezu –
voli se en član.
6. volilna enota – naselje Dolenji Leskovec od št. 1 do
30/b in št. 33, 46, 47, 48, 49, 49/a, 51, 51/a, 52, 65,
66, 67, 69, 71, 75, 76 in od št. 81 do 88, naselje Dolenji
Leskovec, razen od št. 1 do 30/b, št. 33, 46, 47, 48, 49,
49/a, 51, 51/a, 52, 65, 66, 67, 69, 71, 75, 76 in od št.
81 do 88 in Presladol št. 46, 47, 48, 49, 49/a, 65, 66,
67, 69, 71 – voli se dva člana.

3504.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Krško

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Krško na seji dne 21. 9.
1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Krško
1
Svet krajevne skupnosti Krško šteje petnajst članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Krško se
določi 9 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – naselje Gornje Pijavško, Srednje Pijavško in Spodnje Pijavško – voli se en član.
2. volilna enota – Gunte št. 6, 8, 8/a, Pod Goro,
Valvasorjevo nabrežje, Hočevarjev trg, Šoferska ulica, Bohoričeva ulica, Gasilska ulica, Dalmatinova ulica, Cesta krških žrtev od št. 1 do 83 – voli se dva člana.
3. volilna enota – Cesta krških žrtev od št. 84 do 129
(do križišča z Leskovško cesto), Humekova ulica, Gubčeva
ulica št. 1, 2, 2/a, 3, Narpel, Trška gora – voli se en član
4. volilna enota – Gubčeva ulica, razen št. 1, 2, 2/a,
3, Ulica Milke Kerin, Mencingerjeva ulica, Leskovška cesta
od št. 1 do 27/a, Kovinarska ulica, Pavlinova ulica, Grünova
ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica in Cesta krških žrtev
od št. 130 do 145/a – voli se dva člana.
5. volilna enota – naselje Sremič in Bučerca – voli se
en član.
6. volilna enota – C. 4. julija od št. 1 do 35 in št. 37,
Zdolska cesta št. 1, 3, 5, Prešernova ulica, Savska pot, Na
bregu, Vrtna ulica, Strma pot, Ulica Nikole Tesla, Kajuhova
ulica, Lapajnetova ulica, Trdinova ulica, Trubarjeva ulica,
Stritarjeva ulica razen št. 4, 6, 8, Ulica Pot na Polšco od št.
1 do 40 in št. 42, Sremiška cesta št. 33, 33/a, 35, 37,
Šolska ulica št. 1 in naselje Sotelsko – voli se dva člana.
7. volilna enota – Zdolska cesta razen št. 1, 3, 5,
(severna stran), Šolska ulica razen št. 1, Župančičeva ulica,
Kvedrova ulica, Tomšičeva ulica, Strmeckijeva ulica, Majcnova ulica, Kidričeva ulica, Sremiška cesta razen št. 33,
33/a, 35, 37, Ulica Tončke Čečeve, Ulica Ilije Gregoriča,
Ulica Pot na Polšco št. 41 in od št. 43 do 76, Stritarjeva
ulica št. 4, 6, 8 in naselje Kremen – voli se dva člana.
8. volilna enota – Tovarniška ulica, Ribiška ulica, Kolodvorska ulica, Aškerčeva ulica, Cesta 4. julija št. 36 in od
št. 38 do 99 ter št. 105, 107, 115, 115/a, 117, 119, 121,
123, 125 in 127 (južni del), Rozmanova ulica, Trg Matije
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Gubca, Zdolska cesta (južna stran), Na Resi, Papirniška
ulica, Cankarjeva ulica, Sovretova ulica, Levstikova ulica,
Jurčičeva ulica, Kratka pot, Erjavčeva ulica, Ulica Slavka
Rožanca, Delavska ulica, Kurirska pot št. 7 in Partizanska
pot št. 1, 3, 3/a – voli se tri člane.
9. volilna enota – Kurirska pot razen št. 7, Cesta 4.
julija od št. 100 do št. 104, št. 106, od št. 108 do št. 114,
116, 116/a, 118, 120, 120/a, 122, 124, 126, od št. 128
do št. 189, Partizanska pot razen št. 1, 3, 3/a, Poljska pot,
Pot na Libno, Ob potoku, Ilirska ulica, Naselje NEK in naselje Vrbina – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Krško, dne 21. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Krško
Miran Resnik l. r.

3505.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Dolenja vas

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Dolenja vas na seji dne
28. 9. 1998 sprejel

Št.

3506.

nov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Dolenja vas
se določi 5 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – naselje Dolenja vas – voli se dva
člana.
2. volilna enota – naselje Spodnji Stari grad – voli se
dva člana.
3. volilna enota – naselji Libna in Spodnja Libna – voli
se en član.
4. volilna enota – naselje Pesje – voli se en član.
5. volilna enota – naselje Stari grad – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Dolenja vas, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Dolenja vas
Branimir Vodopivc l. r.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti RožnoPresladol

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Rožno-Presladol na seji
dne 28. septembra 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti RožnoPresladol
1
Svet krajevne skupnosti Rožno-Presladol šteje sedem
članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rožno-Presladol se določi 1 volilna enota, ki obsega naselji Rožno in
Presladol, razen št. 46, 47, 48, 49, 49/a, 65, 66, 67,
69, 71.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Rožno-Presladol, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Rožno-Presladol
Anton Bohorč l. r.

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Dolenja vas
1
Svet krajevne skupnosti Dolenja vas šteje sedem čla-
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3507.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Zdole

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Zdole na seji dne 28. 9.
1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Zdole
1
Svet krajevne skupnosti Zdole šteje devet članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zdole se
določi 4 volilne enote, in sicer:
1. volilna enota – naselji Anovec in Pleterje – voli se
dva člana.
2. volilna enota – naselje Zdole – voli se tri člane.
3. volilna enota – naselje Ravne – voli se dva člana.
4. volilna enota – naselje Kostanjek – voli se dva člana.
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3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Zdole, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Zdole
Jože Slivšek l. r.

3508.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Gora

1
Svet krajevne skupnosti Krško polje šteje devet članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Krško polje
se določi 4 volilne enote, in sicer:
1. volilna enota – naselje Drnovo – voli se tri člane.
2. volilna enota – naselje Mrtvice – voli se dva člana.
3. volilna enota – naselje Brege – voli se dva člana.
4. volilna enota – naselje Vihre – voli se dva člana.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Krško polje, dne 22. septembra 1998.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Gora na seji dne 12. 9.
1998 sprejel

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Krško polje
Franci Žibert l. r.

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Gora
3510.

1
Svet krajevne skupnosti Gora šteje devet članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Gora se
določi 3 volilne enote, in sicer:
1. volilna enota – naselja Golek, Dule, Osredek – voli
se tri člane.
2. volilna enota – naselja Gora, Senožete, Straža pri
Krškem, Strmo rebro, Dunaj – voli se tri člane.
3. volilna enota – naselja Čretež, Cesta, Gunte razen
št. 6, 8, 8/a – voli se tri člane.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Gora, dne 12. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Gora
Jože Levičar l. r.

3509.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Krško polje

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Krško polje na seji dne
22. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Krško polje

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki
Podlog

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Veliki Podlog na seji dne
24. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Podlog
1
Svet krajevne skupnosti Veliki Podlog šteje sedem članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Veliki Podlog se določi 5 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – naselji Veliki Podlog in Pristava – voli
se tri člane.
2. volilna enota – naselje Gorica – voli se en član.
3. volilna enota – naselje Jelše – voli se en član.
4. volilna enota – naselje Mali Podlog – voli se en član.
5. volilna enota – naselje Gržeča vas – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Veliki Podlog, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Veliki Podlog
Franc Nečemer l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3511.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Leskovec

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Leskovec na seji dne 28.
9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Leskovec

Št.

2. volilna enota – naselji Senuše in Drenovec pri Leskovcu – voli se tri člane.
3. volilna enota – naselji Brezje pri Senušah in Brezovska gora – voli se dva člana.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Senuše, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Senuše
Alojz Lekše l. r.

1
Svet krajevne skupnosti Leskovec šteje dvanajst članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Leskovec se
določi 5 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – naselje Leskovec – voli se tri člane.
2. volilna enota – naselja Gorenja vas, Velika vas in
Dolenje – voli se tri člane.
3. volilna enota – naselja Selce, Volovnik, Loke, Libelj
– voli se dva člana.
4. volilna enota – naselji Veniše, Žadovinek – voli se tri
člane.
5. volilna enota – naselja Kobile, Nemška gora, Ivandol – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Leskovec, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Leskovec
Vojko Sotošek l. r.

3512.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Senuše

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Senuše na seji dne 28.
9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Senuše
1
Svet krajevne skupnosti Senuše šteje sedem članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senuše se
določi 3 volilne enote, in sicer:
1. volilna enota – naselji Straža pri Raki in Dedni vrh –
voli se dva člana.
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3513.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Raka

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Raka na seji dne 28. 9.
1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Raka
1
Svet krajevne skupnosti Raka šteje dvanajst članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Raka se
določi 6 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – naselja Jelenik, Celine, Koritnica,
Podulce od št. 25 do št. 40, Planina – voli se en član.
2. volilna enota – naselja Raka, Cirje, Gradišče – voli
se tri člane.
3. volilna enota – naselja Podulce od št. 1 do 24, Vrh
pri Površju, Videm, Dolenja vas pri Raki, Površje, Zabukovje, Brezje pri Raki – voli se dva člana.
4. volilna enota – naselja Smednik, Goli vrh, Kržišče,
Gmajna, Ravno, Mali Koren, Veliki Koren, Dobrava pri Raki
– voli se tri člane.
5. volilna enota – naselja Dolga Raka, Pristava pri Raki, Podlipa, Zaloke in Mikote – voli se dva člana.
6. volilna enota – naselji Ardro pri Raki in Sela – voli se
en član.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Raka, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Raka
Jože Resnik l. r.
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3514.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Trn

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Veliki Trn, na seji dne 27.
9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Trn
1
Svet krajevne skupnosti Veliki Trn šteje sedem članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Veliki Trn se
določi 1 volilnih enota, ki obsega naselja: Apnenik, Ardro
pod Velikim Trnom, Črešnjice, Dalce, Dolenja Lepa vas,
Gorenje Dule, Gorenja Lepa vas, Jelševec, Kalce, Kočno,
Lomno, Mali Trn, Nova gora, Nemška vas, Pijana gora,
Ravni, Smečice, Srednje Arto, Veliki Trn, Vrhulje, Ženje.

Uradni list Republike Slovenije
3. volilna enota – naselja Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Dobrava – voli se dva člana.
4. volilna enota – naselji Dobe in Zaboršt – voli se en
član.
5. volilna enota – naselje Kostanjevica na Krki – voli se
tri člane.
6. volilna enota – naselja Malence, Sajevce, Koprivnik
– voli se en član.
7. volilna enota – naselji Orehovec, Grič – voli se en
član.
8. volilna enota – naselja Velike Vodenice, Male Vodenice, Ržišče – voli se en član.
9. volilna enota – naselja Kočarija, Ivanjše, Podstrm –
voli se en član.
10. volilna enota – naselja Globočice, Karlče, Slinovce in Jablance – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Kostanjevica na Krki, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Kostanjevica na Krki
Milan Herakovič l. r.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Veliki Trn, dne 27. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Veliki Trn
Franc Lekše l. r.

3515.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti
Kostanjevica na Krki

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki na
seji dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Kostanjevica na
Krki
1
Svet krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki šteje trinajst članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki se določi 10 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – naselja Oštrc, Avguštine, Dolšce –
voli se en član.
2. volilna enota – naselja Črneča vas, Črešnjevec, Vrbje, Vrtača – voli se en član.

3516.

Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot
za volitve v Svet krajevne skupnosti Podbočje

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je Svet krajevne skupnosti Podbočje na seji dne 22.
9. 1998 sprejel

SKLEP
o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Podbočje
1
Svet krajevne skupnosti Podbočje šteje trinajst članov.
2
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Podbočje
se določi 8 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – naselja Podbočje, Selo, Slivje, Stari
grad v Podbočju, Žabjek – voli se tri člane.
2. volilna enota – naselja Dobrava ob Krki, Pristava ob
Krki – voli se en član.
3. volilna enota – naselja Šutna, Dol, Brlog, Hrastek,
Premagovce – voli se dva člana.
4. volilna enota – naselje Veliko Mraševo – voli se dva
člana.
5. volilna enota – naselji Malo Mraševo in Brod – voli
se dva člana.
6. volilna enota – naselje Kalce-Naklo – voli se en
član.
7. volilna enota – naselja Brezje v Podbočju, Brezovce, Gradec, Planina v Podbočju – voli se en član.
8. volilna enota – naselja Prušnja vas, Mladje, Gradnje,
Frluga – voli se en član.

Uradni list Republike Slovenije
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Podbočje, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Podbočje
Martin Kodrič l. r.

KUNGOTA
3517.

Sklep o določitvi grobarine za najem grobov na
pokopališčih na območju Občine Kungota

Na podlagi druge alinee 26. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni
list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 22. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in v
skladu z določbo 18. in 75. člena statuta Občine Kungota
(MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota na 30.
redni seji, ki je bila dne 2. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi grobarine za najem grobov
na pokopališčih na območju Občine Kungota
1. člen
Grobarine za najem grobov na območju Občine Kungota znašajo za leto 1998 za:
– družinski grob
3.950 SIT
– enojni grob
3.060 SIT
– grobnica (obstoječe)
6.000 SIT
– žarni in otroški grob
2.760 SIT
Najemnine grobov so tako višje za 14% v primerjavi z
višino najemnin v letu 1997.
2. člen
Cenam najemnin za grobove se doda še 6,5% davek
na storitve.
3. člen
Občanom se bodo za najem grobov za leto 1998 položnice izstavile v oktobru 1998, prihodki iz najemnin se
bodo iz tega naslova stekli na ŽR Občine Kungota do konca
leta 1998.
4. člen
Sredstva zbrana iz prvega člena tega sklepa se namensko uporabljajo za izgradnjo in obnovitev objektov na pokopališčih ter za redno vzdrževanje in urejanje pokopališč na
območju Občine Kungota.
5. člen
Cene grobarin za najem grobov veljajo od dneva sprejetja sklepa na Občinskem svetu občine Kungota. Sklep se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-07/98
Kungota, dne 2. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

Št.
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LENART

3518.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Lenart za leto 1998

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96) in 45. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine
Lenart na seji dne 29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart
za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lenart za leto 1998
(Uradni list RS, št. 31/98) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
“Občinski proračun za leto 1998 obsega
1.213,045.800 SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov:
SIT
– prihodkov
1.178,552.800
– odhodkov
1.198,221.516
b) računu financiranja:
– prihodkov (najetje posojil)
34,493.000
– odhodkov (odplačevanje posojil)
14,824.284
Od skupnega obsega proračuna v znesku
1.213,045.800 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti
790,254.357
– odhodke investicijskega značaja
407,967.159
– odplačilo glavnic kreditov
14,824.284
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/98
Lenart, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
PRIHODKI
Znesek SIT

I. Prihodki za zagotovljeno porabo
A) dohodnina in prihodki, ki pripadajo
občini
B) finančna izravnava
I.a) terjatev do Republike Slovenije
za finančno izravnavo 1997
II. Prihodki za druge naloge
A) davki in druge dajatve
B) prihodki od premoženja (najemnine,
prodaja premoženja) in iz naslova
solastništva
C) prihodki iz naslova sofinanciranj
III. Prenos prihodkov iz preteklega
leta (čisti proračun)
IV. prihodki za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči v mestu Lenart in centrih KS

804,774.000
306,449.000
498,325.000
15,227.000
148,828.000
47,780.000
15,000.000
86,048.000
9,370.371
106,473.935
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2. člen
V dolgoročnem planu se spremenijo naslednje oprede-

Znesek SIT

V. Prihodki skladov in drugi
namenski prihodki
Skupaj vsi prihodki občine
(I.+I.a)+II.+III.+IV.+V.
FINANČNI NAČRT ODHODKOV
1. plače, prispevki in drugi osebni
prejemki
2. materialni in drugi stroški
3. socialni transferji
4. dotacije javnim zavodom in društvom
5. plačila storitev na področju družbenih
dejavnosti
6. plačila storitev ter subvencije v
gospodarskih javnih službah
in pospeševanje gospodarskih dejavnosti
7. plačila obresti od kreditov
8. drugi odhodki
9. rezerve
10. investicije in drugi odhodki
investicijskega značaja
SKUPAJ ODHODKI OBČINE
RAČUN FINANCIRANJA
A) Zadolževanje proračuna
B) Odplačila kreditov
C) Neto zadolževanje proračuna (A-B)

3519.

litve:
93,879.494
1.178,552.800

248,319.669
98,438.085
25,897.500
29,119.954
92,960.000

167,028.885
2,500.000
120,490.264
5,500.000
407,967.159
1.198,221.516
34,493.000
14,824.284
19,668.716

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lenart

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84
in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 21. člena statuta Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine
Lenart na 39. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lenart
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin:
1. Dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94 in 56/97); v
nadaljevanju: dolgoročni plan.
2. Družbenega plana občine Lenart za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni
list RS, št. 60/93, 62/94 in 56/97); v nadaljevanju: srednjeročni plan.
Spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine gornjih aktov se nanašajo na področje kmetijstva, gozdov in
poselitve.

(1) V točki 5.4.1.2. Prostorski razvoj naselij se spremeni:
– deveti odstavek tako, da glasi:
“Potrebne nove površine ocenjujemo kot je prikazano v
tabeli:
Naselje

Obstoječe
površine v letu
1997; v ha

Nove
površine v letu
1998; v ha

Širitev; v ha

Sv. Trojica
37
48,2
11,2
Benedikt
26,5
34,7
8,2
Voličina
19,90
29,9
10
Sv. Ana
17
29,8
12,8
Lokavec
16
26,5
10,5
Zavrh
19,09
19,14
0,05
– dvanajsti odstavek tako, da glasi:
“Urbanizaciji oziroma širjenju naselij smo v letu 1998
namenili 26,05 ha najboljših kmetijskih zemljišč (1. območje kmetijskih zemljišč), in sicer Sv. Trojica 5,7 ha, Benedikt
7,6 ha, Voličina 8,9 ha, Lokavec 3,8 ha in Zavrh 0,05 ha.
Kot dopolnitev gradnje v ureditvenih območjih naselij bomo
namenili gradnji tudi druga območja za poselitev (športnorekreacijska in turistična območja, območja za komunalne
dejavnosti izven ureditvenih območij naselij) ter stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje. V letu 1998 opredeljujemo območje za šport in rekreacijo v Drvanji na površini
39,5 ha (24 ha 1. območja kmetijskih zemljišč, 2,3 ha 2.
območja kmetijskih zemljišč, 11,9 ha gozda in 1,3 ha stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje). Dodatno opredeljujemo stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje
na površini 29,80 ha (4,9 ha 1. območja kmetijskih zemljišč, 22,45 ha 2. območja kmetijskih zemljišč, 2,45 ha
gozda).”
(2) V točki 5.5.1. Območja kmetijskih zemljišč se spremeni:
– drugi odstavek tako, da glasi:
“Površine kmetijskih zemljišč, ki so trajno namenjena
kmetijski proizvodnji (najboljša kmetijska zemljišča) znašajo
9.599,71 ha, površine drugih kmetijskih zemljišč pa
4.310,31 ha”
– za zadnjim odstavkom se dodajo novi odstavki z naslednjim besedilom:
“Agromelioracije – obnove trajnih nasadov v letu 1998
opredeljujemo na 2.372 ha zemljišč na različnih lokacijah,
razvidnih iz kartografske dokumentacije k planu. Opredeljene so z upoštevanjem primernih leg za sadjarsko in vinogradniško proizvodnjo. Agromelioracije kmetijskih zemljišč
so opredeljene na manjših kmetijskih površinah, kjer je možno usposobiti kmetijska zemljišča za boljšo proizvodnjo in
lažjo obdelavo s planiranjem, krčenjem drevesne zarasti in
grmičevja, sanacijo posameznih izvirov vode, apnenjem ali
založnim gnojenjem. V letu 1998 opredeljujemo 848,40 ha
zemljišč na različnih lokacijah, razvidnih iz kartografske dokumentacije k planu.
Namakanje je predvideno zaradi zagotavljanja nemotene preskrbe rastlin z vodo. V letu 1998 dopolnjujemo plan z
namakanjem na 9 lokacijah v skupni površini 88 ha. Območja so prikazana v kartografski dokumentaciji k planu.
Komasacije bomo dodatno izvedli tam, kjer bo območja razdvojila avtocesta.”
(3) V točki 5.5.2. Območja gozdov se spremeni prvi
stavek prvega odstavka tako, da glasi:
“Na območju občine je 4.903,82 ha gozdov lesnoproizvodnega pomena.”

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(4) V točki 5.11. Prostorske sestavine dolgoročnega
plana SR Slovenije, ki so obvezno izhodišče za pripravo
dolgoročnega in srednjeročnih družbenih planov občine se
spremeni odstavek, ki govori o izjemah tako, da glasi:
“Izjemni posegi se nanašajo na spremembe namenske
rabe najboljših kmetijskih zemljišč – 1. območja kmetijskih
zemljišč in so v letu 1998 nastali zaradi:
– širitve stavbnih zemljišč v ureditvenih območjih naselij na površini 26,05 ha
– opredelitve športnorekreacijskega območja v Drvanji
na površini 24 ha
– širitve stavbnih zemljišč na območjih razpršene gradnje in za druge namene na površini 11,20 ha.”
(5) V točki 5.12. Bilanca osnovnih oblik uporabe zemljišč se tabela nadomesti z novo, ki glasi:
Stanje 1997; Spremembe
v ha 1998; v ha

1. območje kmetijskih
zemljišč
9.660,96
2. območje kmetijskih
zemljišč
4.362,81
gozd
4.918,97
stavbna zemljišča
1.313,52
druga območja za poselitev
17,40
vodne in degradirane površine 132,34
Skupaj

Stanje 1998;
v ha

- 61,25

9.599,71

- 49,60
- 15,15
+ 87,80
+ 38,2
0,0

4.313,21
4.903,82
1.401,32
55,6
132,34

20.406,00

20.406,00

(6) V točki 5.13. Karte se spremenijo in dopolnijo
oziroma nadomestijo z novo naslednje karte:
“a) Kartografski del plana v merilu 1:25000:
– Zasnova rabe prostora
– Zasnova agrarnih operacij, zasnova vodnogospodarskih ureditev in zasnova vodnih virov
– Zasnova načinov urejanja prostora.
c) Kartografska dokumentacija k planu na PKN v merilu
1:5000.”
3. člen
V srednjeročnem planu se spremenijo tekstualne in
kartografske opredelitve, ki se nanašajo na urejanje kmetijskih zemljišč, na površine gozdov in na poselitev tako, da se
upoštevajo odločitve iz dolgoročnega plana.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 004-1/95
Lenart, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

3520.

Program priprave zazidalnega načrta Poslovnostanovanjske cone zahodno od Partizanske
ceste (C-6)

Na podlagi 34. 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) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS,
št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji
dne 29. 9. 1998 sprejel
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PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta Poslovno-stanovanjske cone
zahodno od Partizanske ceste (C-6)
IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
V prostorskih sestavinah občinskih planskih aktov je
območje poslovno-stanovanjske cone v ureditvenem območju mesta Lenart zahodno od Partizanske ceste (C-6)
namenjeno za stanovanjsko pozidavo v blokovni izvedbi.
Zaradi spremenjenih družbeno ekonomskih razmer je potrebno območju dodati poslovni program in s tem poslovni
center mesta Lenart podaljšati proti severu.
2. člen
Območje poslovno-stanovanjske cone, za katero programiramo izdelavo zazidalnega načrta, leži zahodno od Partizanske ceste in ima plansko oznako C-6. Na vzhodu je
omejeno s Partizansko cesto, na jugu z Goriškovo, zahodu z
imaginarnim podaljškom Ilaunigove, na severu pa s predvideno povezovalno cesto Partizanska–Jurovska cesta.
Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da
je smiselno v meje območja zazidalnega načrta vključiti tudi
del zazidalnega načrta ob Partizanski cesti (Uradni list SRS,
št. 8/79 in Uradni list RS, št. 27/95), se območje ustrezno
poveča.
3. člen
Zazidalni načrt se pripravi po postopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom 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) – v nadaljevanju: ZUNDPP in navodilom o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) – v nadaljevanju:
podzakonsko navodilo.
4. člen
Z zazidalnim načrtom se ureja območje, na katerem
trenutno še ni objektov. Območje predstavlja povezavo “Novega centra“ Lenarta z naseljem individualnih stanovanjskih
hiš Ob gozdu. Poslovno-stanovanjski program nizamo ob
interni cesti, ki bo vodila skozi cono kot hrbtenica in bo
povezana s Partizansko cesto na jugu in severu.
Pri pripravi zazidalnega načrta je potrebno upoštevati
naslednje usmeritve:
– na območju se poleg stanovanj (nizki blokovni in na
severozahodni strani eventualno tudi individualni objekti)
predvidijo tudi poslovno-storitvene dejavnosti, ki so s svojimi
vplivi na okolje čim manj moteče; v delu območja je predvideti mešane poslovno stanovanjske objekte;
– tako ob Partizanski cesti kot ob interni cesti je potrebno zagotoviti ustrezno oblikovanje in urejanje območja;
– v smislu smotrne izrabe zemljišča je potrebno predvideti manjše parcele za vnaprej neopredeljene investitorje,
pri čemer imajo možnost gradnje tako lastniki zemljišč, kot
drugi investitorji;
– samo območje bo potrebno navezati z ustreznimi
prometnicami in komunalnimi ter energetskimi vodi na obstoječe cestno in komunalno ter energetsko omrežje v tem
delu mesta Lenart;
– na zahodni meji območja je predvideti sprehajalno
pot, ki bo povezovala “Novi center“ Lenarta z zelenimi površinami (gozdom) na severozahodu.
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5. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št.
42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92,
60/93, 62/94 in 56/97),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve
sosednjih območij, prometne rešitve).
6. člen
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom se za
izdelavo osnutka zazidalnega načrta pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
VSEBINA ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
1. prikazi iz prostorskih sestavin planskih aktov občin
in opis območja urejanja,
2. prikazi prostorskih pogojev za realizacijo planskih
odločitev,
3. prikazi prostorskih ureditev po posameznih področjih,
4. načrt gradbenih parcel,
5. tehnični elementi za zakoličenje objektov in gradbenih parcel,
6. ocena stroškov za izvedbo načrta,
7. faznost izvajanja izvedbe načrta,
8. način financiranja izvedbe načrta,
9. soglasja pristojnih organov in organizacij,
10. besedilo odloka o zazidalnem načrtu.

Uradni list Republike Slovenije
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v
postopku.
9. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30
dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev podati izdelovalcu svoja mnenja in pogoje, sicer se šteje, da jih
nimajo in soglasje ni potrebno.
Na tem izdelani dopolnjeni osnutek zazidalnega načrta
morajo soglasodajalci v 30 dneh od zahteve izdelovalca s
soglasjem potrditi upoštevanje predhodnih usmeritev in pogojev ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje,
da z rešitvami v zazidalnem načrtu soglašajo.
10. člen
Župan občine Lenart predloži osnutek zazidalnega načrta Občinskemu svetu občine Lenart v obravnavo v 15
dneh po pridobitvi izdelanih posebnih strokovnih podlag in
pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
Občinski svet na prvi seji po prejemu gradiva sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu občine
Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava
v prostorih Občine Lenart.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani in prizadeti lahko v času trajanja javne
razgrnitve osnutka podajo pisne pripombe, na javni obravnavi pa tudi ustne.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavzame stališče do pripomb in predlogov k osnutku zazidalnega
načrta, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ki se upoštevajo in vnesejo v predlog zazidalnega načrta.
Župan občine Lenart predloži predlog zazidalnega načrta s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem zazidalnega
načrta z odlokom.
Odlok o zazidalnem načrtu se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
ORGANIZACIJA PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA

POSTOPEK IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
8. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter
soglasja k dopolnjenemu osnutku zazidalnega načrta:
– Občina Lenart,
– Krajevna skupnost Lenart,
– JKP Nigrad Maribor,
– JP Mariborski vodovod Maribor,
– JP Elektro, PE Elektro Maribor,
– Cestno podjetje Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna
uprava Maribor.

11. člen
Investitor in naročnik zazidalnega načrta je Občina Lenart.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo določen na podlagi
zbranih ponudb.
Koordinator pri izdelavi zazidalnega načrta je Urad občinske uprave občine Lenart.
12. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Lenart.
Št. 35005-20/98
Lenart, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3521.

Program priprave dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za mesto Lenart

Na podlagi 34. 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) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS,
št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji
dne 29. 9. 1998 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
mesto Lenart
1. člen
S tem programom se določa priprava dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje mesta
Lenart, ki jih narekujejo aktualni posegi v prostor.
2. člen
V ureditvenem območju mesta Lenart predstavljajo podlago za posege v prostor naslednji prostorski izvedbeni akti:
a) Zazidalni načrti (ZN), ki so že sprejeti in so v izvajanju:
– ZN individualne stanovanjske gradnje Lenart – jugozahod/del S-9 (Uradni list SRS, št. 2/89 ter Uradni list RS,
št. 58/95) in PUP S-9 (Uradni list SRS, št. 20/89),
– ZN “Novi center“ v Lenartu (Uradni list SRS, št. 11/87
ter Uradni list RS, št. 27/95),
– ZN za del industrijske cone v Lenartu za območje
Agrokombinata KSC in za območje obrata TAM Lenart (Uradni list SRS, št. 18/86 ter Uradni list RS, št. 3/93, 3/97 in
23/97),
– ZN dela industrijske cone v Lenartu za OZD Klemos,
Livarna in Unior (Uradni list SRS, št. 6/88 ter Uradni list RS,
št. 67/95),
– ZN ob Partizanski cesti – Lenart (del S-4) (Uradni list
RS, št. 27/95); navezava na odlok o sprejetju ZN v zazidalnih okoliših naselja Lenart (Uradni list SRS, št. 8/79),
– ZN stanovanjsko-obrtne cone v Lenartu (Uradni list
RS, št. 6/93),
– ZN območja dela industrijske cone Lenart–PIK in
Centrovod–Kraigherjeva cesta (Uradni list SRS, št. 39/84),
– ZN dela industrijske cone v Sp. Porčiču – območje
Petovar (Uradni list SRS, št. 7/87).
b) Območja, na katerih je zazidalni načrt še potrebno
sprejeti:
– območje C-6 zahodno od Partizanske
c) Ureditveni načrti:
– rekreacijska cona Polena
č) Prostorski ureditveni pogoji, s katerimi se opredeljujejo posegi v prostor na preostalem ureditvenem območju
mesta Lenart – Prostorski ureditveni pogoji za mesto Lenart
(Uradni list RS, št. 56/92 in 54/95).
Prostorski ureditveni pogoji za mesto Lenart veljajo od
leta 1992, s spremembami in dopolnitvami iz leta 1995 in
zajemajo območja C-1, C-2, S-2, S-7, S-8, O-2, Z-1, Z-2,
Z-3, K-1 in K-2. Za posamezne predele mestnega ureditvenega območja, ki še niso oziroma ne bodo obdelani z zazidalnimi načrti in še niso zajeti v prostorskih ureditvenih pogojih, je potrebno pripraviti s tem programom opredeljene
dopolnitve.
S predmetnimi dopolnitvami prostorskih ureditvenih pogojev opredelimo preostalim planskim enotam njihovo na-

Št.

71 / 22. 10. 1998 / Stran 5429

membnost, možnosti posegov v prostor (funkcionalno zemljišče, lego in oblikovanje objektov, zlasti glede dozidav in
nadzidav, njihovo vzdrževanje in druge posege, urejanje
prometa in komunalnega omrežja), spremembe namembnosti obstoječih objektov, varovanje naravne in kulturne dediščine, varovanje okolja.
3. člen
Območja, za katera bomo po tem programu dopolnili
prostorske ureditvene pogoje, so:
C-4 območje severozahodno od Kraigherjeve (Centrovod, Vrba, Žekam, Ina), razen območja, na katerem je že
bila izdelana sprememba prostorsko ureditvenih pogojev za
mesto Lenart
C-5 območje med Kraigherjevo in Partizansko cesto
zahodno od območja C-4 in južno od območja S-3
I-2 območje jugozahodno od Gradiške ulice (Mercator,
Petovar, veterinarska postaja), razen dela, ki se ureja z ZN
dela industrijske cone v Sp. Porčiču – območje Petovar, in s
prejšnjimi spremembami prostorsko ureditvenih pogojev za
mesto Lenart
I-3 območje severovzhodno od Gradiške (od Hladilnice do TBP), razen območja, ki se izgrajuje po zazidalnem
načrtu “KSC in TAM Lenart“
Z-4 območje zahodno od Jurovske, med območjem
S-2 in pokopališčem
Z-5 območje Perka fare severno od Ptujske
R-1 območje “Rekreacijske cone Polena“ med regulacijo Globovnice in S-8, dokler ne bo sprejet poseben ureditveni načrt
S-9 območje zazidalnega načrta Lenart – jugozahod –
del in PUP S-9 po dokončni realizaciji zazidalnega načrta in
PUP S-9
4. člen
Dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za mesto
Lenart se pripravijo po postopku in smiselni vsebini, kot je
predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in Navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) – v nadaljevanju: podzakonsko navodilo.
5. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upoštevati pri pripravi dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
mesto Lenart:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Lenart (Uradni list SRS, št.
42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92,
60/93, 62/94 in 56/97),
– prostorski ureditveni pogoji za mesto Lenart (Uradni
list RS, št. 56/92 in 54/95),
– predpisi in podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih
in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– predpisi in podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve
sosednjih območij, prometne rešitve).
6. člen
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom se za
izdelavo osnutka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
pripravijo potrebne strokovne podlage.
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7. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za mesto Lenart ter soglasja k dopolnjenemu osnutku dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
mesto Lenart:
– JKP Nigrad Maribor,
– JP Mariborski vodovod Maribor,
– JP Elektro, PE Elektro Maribor,
– Cestno podjetje Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna
uprava Maribor.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30
dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev podati izdelovalcu svoja mnenja in pogoje, sicer se šteje, da jih
nimajo in soglasje ni potrebno.
Na podlagi predhodnih mnenj in pogojev dopolnjeni
osnutek dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart morajo soglasodajalci v 30 dneh od zahteve
izdelovalca s soglasjem potrditi, upoštevaje predhodne usmeritve in pogoje ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti,
sicer se šteje, da z rešitvami v dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart soglašajo.
9. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart Občinskemu
svetu občine Lenart v obravnavo v 45 dneh po pridobitvi
mnenj in pogojev soglasodajalcev.
Občinski svet na seji po obravnavi osnutka sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart. Sklep o javni
razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine
Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava
v prostorih Občine Lenart.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe
v času trajanja javne razgrnitve osnutka v pisni obliki, na javni
obravnavi pa tudi ustno na zapisnik.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavzame stališče do pripomb in predlogov k osnutku dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart, podanih v
času trajanja javne razgrnitve, ki se upoštevajo in vnesejo v
predlog dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart.
Župan Občine Lenart predloži predlog dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart s poročilom o
pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart z odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za
mesto Lenart se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Investitor in naročnik dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart je Občina Lenart.
Izdelovalec dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za mesto Lenart se določi na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator pri izdelavi sprememb prostorskih ureditvenih pogojev je Urad občinske uprave občine Lenart.
11. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Lenart.
Št. 35005-21/98
Lenart, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

3522.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Lenart

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena statuta Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet
občine Lenart na 39. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom
se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v mestu Lenart in v naselju Sv. Trojica;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Lenart in v naseljih.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Lenart ter tiste med naselji
v Občini Lenart in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Lenart in v naseljih z uvedenim uličnim
sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Lenart, ter
med naselji v Občini Lenart in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

1

104-021
104-022
203-021
203-022
104-061

R II-438
LC 104-021
G I-3
G I-3
G I-3

104-062

LC 203-270

203-060
203-070
203-080
203-280
203-100
203-111

LC 104-060
R II- 433
R II-433
R II-433
LC 203-080
R I-229

203-112

R II-433

203-121
203-122
203-123
203-124
203-131
203-132
203-140
203-151
203-152
203-161
203-171
203-181
203-182
203-183
203-200
203-210
203-230
203-240
203-250
203-270
203-290
203-300
203-311
203-312
203-340
203-360
203-370
203-380
203-390
203-400
203-410
203-420
203-430
203-440
203-450
203-460
203-490
203-500
203-540
203-580

GI3
LC 203-121
LC 203-122
LC 203-122
G I-3
LC 203-130
G I-3
G I-3
LC 203-151
LC 203-151
LC 203-160
G I-3
LC 203-181
LC 203-182
LC 203-182
LC 203-430
R II-439
R II-439
LC 104-062
R II-439
LC 203-080
LC 104-021
LC 203-111
LC 203-311
LC 203-060
R II 439
R II-439
LC 203-230
LC 203-230
R II-439
R I-229
LC 203-183
R I-229
R I-229
LC 203-181
G I-3
LC 203-500
LC 203-121
LC 203-183
LC 203-121

Črnci – Nasova – Lešane – Zg. Ščavnica – 1
Črnci – Nasova – Lešane – Zg. Ščavnica – 2
Benedikt – Ihova – Negova – Trotkova – 1
Benedikt – Ihova – Negova – Trotkova – 2
Gornja Radgona – Ivanjci – Cogetinci – Sv.
Trojica – Sp. Porčič – 1
Gornja Radgona – Ivanjci – Cogetinci – Sv.
Trojica – Sp. Porčič – 2
Osek – Benedikt – Sv. Ana
Zg. Žerjavci – Gasteraj – Zg. Velka
Žice – Sv. Ana – Lokavec – Trate
Dražen Vrh – Zg. Ščavnica – Grabe – Stogovci
Sv. Ana - Ledinek – Dražen vrh
Zg. Senarska – Zg. Porčič – Sp. Žerjavci Zg. Ročica – 1
Zg. Senarska – Zg. Porčič – Sp. Žerjavci Zg. Ročica – 2
Lenart – Jur. Dol – Malna – Ploderšnica – 1
Lenart – Jur. Dol – Malna – Ploderšnica – 2
Lenart – Jur. Dol – Malna – Ploderšnica – 3
Lenart – Jur. Dol – Malna – Ploderšnica – 4
Zamarkova – Partinje - Varda – Jur. Dol – 1
Zamarkova – Partinje - Varda – Jur. Dol – 2
Zamarkova – Partinje – Jakobski Dol – Šentilj
Zamarkova – Voličina - Hum-Korena - odsek 1
Zamarkova – Voličina - Hum-Korena - odsek 2
Hrastovec – Korena
Hrastovec – Vinička Vas – Grušova
Lormanje – Voličina – Selce – Janežovci – 1
Lormanje – Voličina – Selce – Janežovci – 2
Lormanje – Voličina – Selce – Janežovci – 3
Dolge Njive – Korena
Zavrh – Črmljenšak – Biš
Kadrenci – Smolinci – Gabernik
Sp. Verjane – Sv. Trojica
Cenkova-Cerkvenjak – Vitomarci
Cerkvenjak – Cogetinci
Lokavec – Rožengrunt – Dražen Vrh
Zg. Ščavnica – Sp. Ščavnica
Zg. Porčič-Ženjak – Benediški Vrh – Froleh - 1
Zg. Porčič-Ženjak – Benediški Vrh – Froleh - 2
Benedikt – Trstenik – Sp. Ščavnica
Brengova-Osek – Ločki Vrh – Negova
Cerkvenjak – Čagona – Drbetinci
Smolinci – Novinci
Brezovjak – Župetinci – Novinci
Brengova – Sp. Čagona – Drbetinci
Biš – Črmlja – Selce
Straže – Strmec pri Destrniku
Gočova – Nadbišec – Zavrh
Gočova – Voličina
Lormanje – Strma gora – Jablance
Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol
Žitence – Dražen Vrh – Zg. Velka
Jurovski dol – Gasteraj-Žice – Kremberk
Rogoznica-Prodni Vrh – Črna tabla – Korena
Jurovski dol – Malna – Zg. Gasteraj

2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Skupaj

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

LC 203-080
LC 104-030
LC 203-060
LC 203-021

3677
1663
7619
1092

MP
MP
MP
MP

3815
3333
-

LC 303-270

1052

MP

2979

G I-3
LC 203-080
LC 392-000
R II-433
LC 104-013
LC 203-490

10695
12159
7630
11111
4240
3655

MP
MP
MP
MP
MP
MP

4910
1600
-

LC 203-080

9641

MP

-

LC 203-111
LC203-122
LC203-123
LC239-000
LC203-140
LC 203-121
LC 203-122
R II-437
LC 203-200
LC 203-181
R III-710
LC 8618
LC 203-182
LC 203-183
R I-229
LC 203-160
R I-229
R III-712
LC 203-110
LC 060-100
LC 104-061
R II-433
LC 104-030
LC 203-060
LC 203-060
LC 203-300
LC 203-021
LC 203-230
LC 203-230
LC 203-230
LC 060-100
LC 203-183
LC 060-060
LC 203-182
LC 203-182
LC 203-160
LC 203-140
LC 203-070
LC 203-100
LC 203-160
LC 203-123

2396
5535
1678
1791
590
7827
1885
6730
7000
507
2810
2614
3898
2430
3763
1490
2756
3055
3329
4975
2271
3292
2946
8674
1865
3845
5137
2740
2277
3294
2000
4106
2460
6223
3914
5010
5676
6384
6850
2068
4785

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

-

227110

6070
16076
8161
1211
5554
1360
2333
11214
2696
1876
1322
1097
3101
579
758
740
3104
468
2597
840
-
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5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so (izvzete so tiste ceste kot ulice, ki
so sestavni del lokalnih cest med naselji – 4. člen):
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ).
Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

1
2
3
4
5

204-500
204-510
204-520
204-530
205-070

LC 203-120
GI–3
LZ 204-070
G I-3
LZ 204-530

Cankarjeva ulica, Lenart
Cmureška cesta, Lenart
Cvetlična ulica, Lenart
Industrijska cesta, Lenart
Odcep industrijska cesta - v smeri propust,
Lenart – odcep 1

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

205-080

204-540
204-550
204-560
204-570
204-580
204-020
204-030
204-040
204-050
204-060
204-070
204-080
204-590
204-600
204-610
204-090
205-110
205-120
205-130
204-620

LZ 204-530

LZ 204-500
LZ 204-040
R II-433
G I-3
G I-3
G I-3
LC 203-120
LZ 204-020
R I-229
LZ 204-080
R I-229
R I-229
LC 203-240
LC 203-110
LZ 204-590
LC 203-110
G I-3
G I-3
G I-3
G I-3

Odcep industrijska cesta – v smeri
Ambravital, Lenart – odcep 2
Jurčičeva ulica, Lenart
Nikova ulica, Lenart
Ob gozdu, Lenart
Prežihova ulica, Lenart
Ul. Heroja Lacka, Lenart
Kidričeva cesta, Lenart
Maistrova ulica, Lenart
Obrtna ulica, Lenart
K jezeru, Lenart
Ribiška pot, Lenart
Strma ulica, Lenart
Pot na kamenšak, Lenart
Cafova ulica, Sv. Trojica
Cankarjeva ulica, Sv. Trojica
Brnčičeva ulica, Sv. Trojica
Meznaričeva ulica, Sv. Trojica
Kraigherjeva cesta – Aklimat, Lenart
Kraigherjeva cesta – tenis, Lenart
Kraigherjeva cesta – Centrovod, Lenart
Ul. Heroja Lacka, Lenart (Puž – Lenc)

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

LK 205-020
R II-433
LZ 204-550
LC 104-060

389
1181
129
435

MP
MP
MP
MP

-

Industrijska konec ulice

161

MP

-

Industrijska konec ulice
LK 205-020
LK 204-520
Ob gozdu
LK 205-040
LZ 204-080
Kidričeva 26
LZ 204-510
LZ 204-070
LZ 204-060
LZ 204-050
LZ 204-040
JP 705-460
Cafova 20
LZ 204-590
LZ 204-590
LC 203-110
Tovarna Aklimat
Tenis igrišče
G I-3
Heroja Lacka 20

70
322
330
781
450
859
533
384
250
227
613
393
650
320
263
204
209
154
50
503
183

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

-

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

-

Skupaj

10043

– mestne in krajevne ceste (LK)
Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

205-010
205-020
205-030
205-040
205-050
205-060
205-090
205-100
205-140
205-150
205-160
205-170
205-180
205-190
205-200
205-210
205-220
205-230
205-240

LC 203-120
LZ 204-500
LZ 204-510
R I-229
LZ 204-030
LZ 204-030
LC 203-120
LZ 204-050
R II-433
LZ 204-050
LZ 204-060
LZ 204-540
LZ 204-570
LZ 204-070
LZ 204-070
LZ 204-570
LZ 204-580
LZ 204-580
LZ 204-580

Cafova ulica, Lenart
Cankarjeva ulica – slepa, Lenart
Cmureška cesta – slepa, Lenart
Gregorčičeva ulica, Lenart
Gubčeva ulica, Lenart
Ilaunigova ulica, Lenart
Slepa Jurovska cesta, Lenart
K jezeru – podaljšek, Lenart
Lenart – Šantl, Lenart
Sadjarska pot – slepa, Lenart
Pod bregom, Lenart
Slepa Prešernova ulica, Lenart
Slepa Prežihova ulica, Lenart
Slepa Strma ulica, Lenart
Slepa Strma ulica, Lenart
Ul. Ele Kristl, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart

JP 705-930
114
Cankarjeva 15
95
Cmureška 22
83
LZ 204-570
130
Gubčeva 6
178
Ilaunigova – konec ul. 194
Jurovska 9
50
Jezero Radehova
314
LC 203-120
526
Sadjarska pot – kon. ul.216
Pod bregom – kon. ul.199
Prešernova – kon. ul. 216
Prežihova 5/a
50
Strma ul. 27
57
Strma ul. 19
57
Ul. Ele Kristl – kon. ul.135
Ul. Heroja Lacka 7
50
Ul. Heroja Lacka 19
50
Ul. Heroja Lacka 2
128

Uradni list Republike Slovenije

Št.

71 / 22. 10. 1998 / Stran 5433

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

205-250
205-260
205-270
205-280
205-290
205-300
205-310
205-320
205-330
205-340

LZ 204-580
LZ 204-580
LZ 204-580
LZ 204-580
LZ 204-580
LZ 204-580
LZ 204-580
LZ 204-580
LZ 204-580
R I-229

Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart
Vrtna ulica, Lenart

JP 705-940
Ul. Heroja Lacka 14
Ul. Heroja Lacka 45
JP 705-920
JP 705-950
Ul. Heroja Lacka 34
Ul. Heroja Lacka 46
Ul. Heroja Lacka 58
Ul. Heroja Lacka 70
LZ 204-050

Skupaj

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

61
50
84
50
50
50
50
50
50
151

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

-

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

172
613
93
65
50
68
128

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

-

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

1350
1521
475
696
2743
176
408
200
1625
934
604
1050
1686
245
150
165
980
388
680
325
1690
721
1490
1456
812
185

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

3488

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Lenart so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

1
2
3
4
5
6
7

705-900
705-910
705-920
705-930
705-940
705-950
705-960

G I-3
LZ 204-080
LK 205-280
LK 205-010
R I-229
R I-229
R I-229

Lenart – Polena
Kamenšak – Polena
Lackova ulica – Polena
Cafova – Prešernova
Trgoprevoz – Lackova ulica
Glasbena šola – Lackova ulica
Ptujska cesta – Ribiška pot

Hipodrom
Hipodrom
JP 705-910
LK 205-170
LK 205-250
LK 205-290
LZ 204-060

Skupaj

1189

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

1

703-010
703-021
703-022
703-023
703-031
703-032
703-033
703-034
703-041
703-042
703-043
703-051
703-052
703-053
703-054
703-055
703-061
703-062
703-063
703-070
703-081
703-082
703-091
703-092
705-260
705-270

LC 203-181
LC 203-152
JP 703-021
LC 203-151
LC 203-450
JP 703-031
JP 703-031
JP 703-031
LC 203-151
JP 703-041
JP 703-041
LC 203-151
LC 203-151
LC 203-150
JP 703-053
JP 703-053
LC 203-151
JP 703-061
JP 703-061
LC 203-151
LC 203-151
JP 703-081
LC 203-151
JP 703-091
LC 203-151
LC 203-200

Sp. Voličina – Lormanje
Sp. Voličina – Strma gora – 1
Sp. Voličina – Strma gora – 2
Sp. Voličina – Strma gora – 3
Strma gora – Preska gora – Vinička vas – 1
Strma gora – Preska gora – Vinička vas – 2
Strma gora – Preska gora – Vinička vas – 3
Strma gora – Preska gora – Vinička vas – 4
Pesjak – Zg. Voličina – 1
Zg. Voličina – Daks – Černa – 2
Pesjak – Zg. Voličina – 3
Sp. Voličina – Štralek – Novo naselje – 1
Sp. Voličina – Štralek – Novo naselje – 2
Sp. Voličina – Štralek – Novo naselje – 3
Sp. Voličina – Štralek – Novo naselje – 4
Sp. Voličina – Štralek – Novo naselje – 5
Berkova – Hum – 1
Berkova – Hum – 2
Berkova – Hum – 3
Sp. Voličina – Dolge njive
Sp. Voličina – Ribniki – 1
Sp. Voličina – Ribniki – 2
Sp. Voličina – Velika gora – 1
Sp. Voličina – Velika gora – 2
Hum – Dolge njive
Odsek Rajšp

LC 203-450
LC 203-450
LC 203-450
JP 703-022
LC 203-160
LC 203-450
Zg. Voličina 106
Zg. Voličina 96
LC 203-151
JP 703-081
JP 703-042
LC 203-151
JP 703-051
JP 703-052
Zg. Voličina 131
Zg. Voličina 110
JP 703-081
Zg. Voličina 26
JP 703-081
Zg. Voličina 16
LC 203-450
Zg. Voličina 25
LC 203-151
LC 203-200
LC 203-200
Dolge njive 12/a

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
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Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

12
13
14

705-280
703-100
703-111
703-112
703-121
703-122
703-123
703-130
703-141
703-142
703-150
703-161
703-162
703-163
705-290
703-171
703-172
703-180
703-191
703-192
703-193
703-194
703-201
703-202
703-210
705-300
705-310
705-320
703-220
703-231
703-232
705-330
703-241
703-242
703-251
703-252
703-261
703-262
703-270
703-280
703-290
703-300
703-311
703-312
703-313
703-314
703-315
703-316
703-317
703-320
703-330
705-340
703-340
703-351
703-352
703-361
703-362
703-370
703-380
703-390
703-401
703-402

LC 203-151
LC 203-182
LC 203-440
JP 703-111
LC 203-430
JP 703-121
JP 703-121
LC 203-430
LC 203-430
JP 703-141
LC 203-430
LC 203-182
JP 703-161
JP 703-162
LC 203-183
LC 203-430
JP 703-171
LC 203-210
LC 203-210
JP 703-191
JP 703-191
JP 703-191
LC 203-210
JP 703-201
LC 203-210
LC 203-430
LC 203-210
LC 203-210
LC 203-200
LC 203-183
JP 703-231
LC 203-183
LC 203-183
JP 703-241
LC 203-183
JP 703-251
LC 203-183
JP 703-261
LC 203-420
LC 203-420
LC 203-420
LC 203-183
LC 203-490
JP 703-311
JP 703-311
JP 703-311
JP 703-312
LC 203-070
LC 203-070
LC 203-131
LC 203-123
LC 203-123
LC 203-140
LC 203-140
JP 703-351
LC 203-140
JP 703-361
LC 203-140
LC 203-140
LC 203-140
LC 203-140
JP 703-401

Sp. Voličina – Jazbine
Jazbine – Zavrh
Sp. Voličina – Ornik – 1
Sp. Voličina – Ornik – 2
Zavrh – Pod gradnom – 1
Zavrh – Pod gradnom – 2
Zavrh – Pod gradnom – 3
Nadbišec – Črmljenšak
Nadbišec – Sovjak – 1
Nadbišec – Sovjak – 2
Gočovski Vrh – Sp. Voličina
Selce – Lovski dom – Prodnice – 1
Selce – Lovski dom – Prodnice – 2
Golob – 3
Dolge njive – Širovnik – Cvetko
Zavrh – Bezgovec – 1
Zavrh – Bezgovec (Golob) – 2
Zavrh – Šketa – Caf
Zavrh – Črmljenšak – občinska meja – 1
Zavrh – Črmljenšak – 2
Zavrh – Črmljenšak – 3
Zavrh – Črmljenšak – 4
Črmljenšak – Zupančič – Čuček – 1
Ćrmljenšak – Čuček – 2
Črmljenšak – odsek Domajnko
Črmljenšak – odsek Lešnik
Črmljenšak – odsek Vršič
Črmljenšak – odsek Pihler
Dolge Njive – odsek Pivec
Selce (Prenošak – Zelenko) – 1
Selce (Prenošak – Zelenko) – 2
Selce (vrtec – Vašl)
Rogoznica (Goznik – Hauptman) – 1
Rogoznica (Goznik – Hauptman) – 2
Rogoznica (Rašl – Krajnc – Gomila) – 1
Rogoznica (Rašl – Krajnc – Gomila) – 2
Rogoznica – Straže – 1
Rogoznica – Straže – 2
Straže – Holdinar – Murko
Selce – Bezjak – Rogoznica
Selce – Selška graba
Selce – Fekonja – Slanič
Žice – Sr. Gasteraj – Zg. Gasteraj – 1
Žice – Sr. Gasteraj – Zg. Gasteraj – 2
Žice – Sr. Gasteraj – Zg. Gasteraj – 3
Žitence – Muhič – Šefer – 4
Sr. Gasteraj – Komperšak – Lorber – 5
Sr. Gasteraj – Žitence – 6
Sr. Gasteraj – Žitence – 7
Jurovska cesta – Jurovski Dol
Malna – Črnčec
Malna – Draškovič – Kraner – Čuček
Zg. Partinje – Široko
Zg. Partinje – Dugo – 1
Zg. Partinje – Dugo – 2
Zg. Partinje – Senekovič – 1
Zg. Partinje – Senekovič – 2
Zg. Partinje – Vukovje
Belšakov klanec
Lešnikov klanec
Štaner – Krempl – 1
Jurovski Dol – Zemljišč – Ploteis – 2

LC 203-182
LC 203-430
LC 203-182
LC 203-182
LC 203-440
JP 703-123
LC 203-430
LC 203-210
JP 703-142
LC 203-430
LC 203-440
LC 203-183
Selce 28
Selce 24
LC 203-200
LC 203-410
Zavrh 28
Zavrh 51
LC 203-410
LC 203-410
LC 203-210
LC 203-410
Črmljenšak 39
Črmljenšak 38
Črmljenšak 20
Zavrh 6
Črmljenšak 52
Črmljenšak 51
Dolge njive 58
LC 203-183
Selce 82
Selce 79
Rogoznica 8
LC 203-540
Rogoznica 34
LC 203-183
LC 203-420
LC 203-420
LC 203-410
LC 203-183
LC 203-410
LC 203-410
LC 203-070
LC 203-070
LC 203-490
LC 203-070
LC 203-070
JP 703-311
JP 703-311
LC 203-121
Malna 46
LC 203-140
LC 203-460
LC 203-460
Zg. Partinje 108
JP 703-351
Zg. Partinje 135
LC 203-460
LC 203-131
LC 203-132
LC 203-132
LC 203-122

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Uradni list Republike Slovenije
Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

596
415
750
247
1168
476
266
867
1570
442
1081
536
783
305
1541
1175
180
260
1795
915
663
932
793
225
403
320
524
338
168
1322
225
380
1533
1197
1867
523
1069
843
1736
962
1084
770
3662
880
342
2006
1016
1060
815
2372
978
1673
1465
1557
268
2443
310
1292
807
429
1307
818

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

50
51

703-410
703-420
703-431
703-432
703-433
703-441
703-442
703-450
703-461
703-462
703-463
703-471
703-472
703-481
703-482
703-491
703-492
703-501
703-502
703-503
703-504
703-505
703-511
703-512
703-520
703-530
703-540
703-550
703-560
703-570
703-580
703-591
703-592
703-601
703-602
703-603
703-604
703-605
703-611
703-612
703-613
703-621
703-622
703-623
703-631
703-632
703-640
703-651
703-652
703-661
703-662
703-663
703-670
703-681
703-682
703-683
703-684
703-691
703-692
703-701
703-702
703-710

LC 203-132
LC 203-131
LC 203-070
JP 703-431
JP 703-431
LC 203-070
JP 703-441
LC 203-580
LC 703-121
JP 703-461
LC 203-070
LC 203-070
LC 203-070
LC 203-121
LC 203-070
LC 203-500
LC 203-070
LC 104-062
JP 703-501
LC 104-062
LC 104-061
JP 703-504
LC 203-250
JP 703-511
R II-439
R II-439
R II-439
JP 703-561
R II-439
LC 203-230
LC 203-230
JP 703-560
LC 203-230
LC 203-250
JP 703-601
JP 703-601
JP 703-601
JP 703-601
JP 703-601
JP 703-611
JP 703-611
LC 203-390
LC 203-390
LC 203-380
LC 203-380
LC 203-380
LC 203-380
LC 203-370
LC 203-250
LC 203-370
JP 703-670
JP 703-670
LC 203-370
LC 203-370
JP 703-681
JP 703-681
JP 703-683
LC 203-250
LC 203-250
R II-439
LC 203-250
LC 203-250

Jurovski Dol – novo naselje
Zg. Partinje – Varda
Zg. Gasteraj – Jurjevski Dol – 1
Zg. Gasteraj – Jurjevski Dol – 2
Zg. Gasteraj – Jurjevski Dol – 3
Zg. Gaster.- Jurj.Dol-Ajhmajer - rezervoar - 1
Zg. Gaster.- Jurj. Dol-Ajhmajer - rezervoar - 2
Jurovski Dol – Malna
Malna (Čuček – Ornik) – 1
Jurovski Dol – Sr. Gasteraj – 2
Sp. Gasteraj – Žnofl – Belna – 3
Sp. Gasteraj – Jurovski Dol (Belna) – 1
Sp. Gasteraj – Jurovski Dol (Belna) – 2
Malna – Amerika – 1
Malna – Amerika – 2
Sp. Gasteraj – Slatinšek – 1
Sp. Gasteraj – Breznik – Zelenko – 2
Kunova – Komarnica – Slatinšek – 1
Komarnica – Ivanjski Vrh – 2
Cogetinci – Ivanjski Vrh – 3
Cogetinci – Ivanjski Vrh – 4
Breznik – 5
Cerkvenjak (Kuri – Zelenik) – 1
Cerkvenjak – Peščeni Vrh – 2
Pomarančna gasa
Cerkvenjak – Zadruga – Zdravstveni dom
Cerkvenjak – Kadrenci – Andrenška graba
Transformator – Slekovec
Peščeni Vrh – Andrenška graba
Črna lukna – Andrenška graba
Črna lukna – Šalamun
Peščeni Vrh – Klanec – Kukovec – 1
Peščeni Vrh – Klanec – Direktorovi – 2
Cerkvenjak – Andrenci – 1
Benko – Antonič – 2
Andrenci – 3
Andrenci – Simončič – Andrenška graba – 4
Andrenci – Simončič – Andrenška graba – 5
Stanetinci – Bratkovič – Vogrin – 1
Stanetinci (Štelcar) – 2
Andrenci – Živko – Andrenška graba – 3
Župetinska graba – Brezovjak – 1
Brezovjak – Vršič – Cigala – 2
Smolinci – Župetinska graba – 3
Smolinski Vrh (Ploj – Ritlop) – 1
Smolinski Vrh (Pučko – Vogrin) – 2
Smolinci (Čurič – Žižek)
Čagona (Bezjak – Kajnik) – Stanetinci – 1
Stanetinci (Matela – Čagona) – 2
Čagona – Kužno znamenje – Smej – Vršič - 1
Hameršak – Sp. Čagona – 2
Smej – Kocuvan – 3
Čagona (Kotnik – Satler)
Čagona - Lorenčič - Hrčki Vrh - Sp. Čagona - 1
Hrčki Vrh – Ploj – Brengova – 2
Čagona (Anželj – Zorko – Pihler) – 3
Čagona – Zorko – 4
Cenkova – Rajh – Brengova – Ploj – 1
Cenkova – Brengova – Slaček – 2
Brengova – most Fekonja – Padovnik – 1
Cenkova – Klobasa – Peklar – Fekonja – 2
Cenkova – Tetičnjak – Tretnjak

LC 203-132
LC 203-131
LC 203-580
LC 203-070
LC 203-580
LC 203-580
LC 203-580
LC 203-123
LC 203-580
LC 203-070
JP 703-462
LC 203-121
JP 703-471
LC 203-070
JP 703-481
JP 705-095
JP 703-491
JP 703-502
LC 104-061
JP 703-501
JP 703-502
LC 104-062
LC 203-250
JP 703-540
LC 203-250
LC 203-250
JP 703-560
Kadrenci 77
JP 703-601
JP 703-560
Andrenci 63
LC 203-230
JP 703-591
LC 203-250
LC 203-250
Andrenci 31
JP 703-540
JP 703-560
LC 203-250
Stanetinci 47
JP 703-540
LC 203-390
JP 703-621
JP 703-621
Smolinci 62
JP 703-631
Župetnici 32
LC 203-250
JP 703-651
LC 203-400
JP 703-661
JP 703-661
LC 203-400
LC 203-400
R II-439
JP 703-681
JP 703-683
R II-439
JP 703-691
LC 203-360
JP 703-701
LC 203-270

52
53
54
55
56
57
58

59

60
61
62
63
64
65
66
67
68

69

70

71
72
73
74

75
76
77

78
79
80

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

545
1228
1611
549
722
807
41
1978
1128
1000
739
1092
1047
324
689
1535
1382
595
2211
725
1106
550
637
613
190
184
2000
390
3818
1170
380
196
181
3266
283
220
880
852
1380
400
1061
2036
967
580
1471
790
384
1035
870
1371
860
733
956
2514
451
1406
773
1842
1002
1629
1155
1782

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)
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Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

81
82
83

703-720
703-730
703-741
703-421
703-751
703-751
703-760
703-771
703-772
703-781
703-782
703-790
703-800
703-811
703-812
705-350
703-821
703-822
703-830
703-841
703-842
703-850
703-860
703-871
703-872
703-873
703-880
703-890
703-900
703-910
703-920
703-931
703-932
703-933
705-360
705-370
703-941
703-942
703-943
703-944
703-945
703-951
703-952
703-953
703-961
703-962
703-971
703-971
703-980
703-990
704-000
704-010
704-020
704-030
704-040
704-050
704-061
704-062
704-071
704-072
704-080
704-090

LC 203-250
LC 104-062
R II-439
JP 703-741
R II-439
JP 703-751
R II-439
JP 703-800
JP 703-771
LC 104-061
JP 703-781
JP 703-560
R II-439
LC 203-430
JP 703-811
LC 203-430
R I-229
JP 703-821
JP 703-841
LC 203-110
JP 703-841
R II-439
LC 203-110
LC 203-110
JP 703-871
JP 703-871
JP 703-841
LC 104-062
LC 203-240
R II-439
R II-439
R II-439
JP 703-931
JP 703-931
R II-439
R II-439
R II-439
LC 203-240
R II-439
R II-439
R II-439
LC 104-062
JP 703-752
JP 703-752
JP 203-360
LC 203-360
LC 104-062
JP 703-971
LC 104-062
LC 203-360
LC 203-360
JP 703-961
LC 104-060
LC 104-060
LC 104-060
LC 203-110
LC 203-310
G I-3
LC 203-110
JP 704-071
LC 203-110
LC 203-110

Cenkova – Čuš – Osojnica
Komarnica
Brengova – Vodule – Vanetina – 1
Mojzer – Zibote – 2
Brengova – Zibote (Cerkvenjak) – 1
Brengova – Zibote (Sv. Trojica) – 2
Granata – Simonič – Vogrin
Grabonoški Vrh (Klajnšek – Brumen) -1
Grabonoški Vrh (Klajnšek – Brumen) – 2
Cogetinci – Veberič – Grabonoški Vrh – 1
Grabonoški Vrh – 2
Župetinci – Andrenška graba
Šemejak – Grabonoški Vrh
Gočovski Vrh – Gočova – 1
Gočovski Vrh – 2
Gočova – plantaža
Gočovski Vrh – Nadbišec – 1
Gočova – Jenstrle – 2
Sv. Trojica – Dobrava – Zg. Verjane – Rus
Sv. Trojica – Zg. Senarska – 1
Srednja Senarska – 2
Zg. Senarska – jezero
Zg. Senarska – Vindiš
Zg. Senarska – Fišer – 1
Zg. Senarska – Kapela – Perko – 2
Zg. Senarska – 3
Zg. Senarska – Majžir
Zg. Verjane – Obrat
Srednje Verjane
Sp. Verjane – most
Sp. Senarska – Živko
Sp. Senarska – Anželj – 1
Sp. Senarska – Pesnica – 2
Sp. Senarska – Škerget – 3
Sp. Senarska – Zorčič
Zg. Senarska – Dobaja
Sp. Senarska – Dobrava – Lasbaher – 1
Sr. Verjane – Dobrava – Pihler – 2
Sp. Senarska – Dobrava – 3
Sp. Senarska – Zimič – Dobrava – 4
Sp. Senarska – Dobrava – Embreuš – 5
Osek – Zg. Brengova – 1
Sp. Osek – Kurbus – 2
Sp. Osek – Ploj – 3
Gomila – Osek – 1
Osek – Kozarski Vrh – 2
Osek – Perko – Jelen – 1
Zg. Osek – Gasilski dom – 2
Gasilski dom – Kocbek
Gomila – Kunova
Zg. Osek – Trojner
Osek – Stara Gora
Stari Porčič – Zg. Porčič
Stari Porčič – Zg. Porčič – Dvoršak
Stari Porčič – Zg. Porčič – Vidovič
Škrobnica
Ženjak – Gladenberg – Zg. Porčič – 1
Ženjak – Gladenberg – 2
Porčički Vrh – Gladenberg – 1
Zg. Porčič – Kos – 2
Zg. Porčič – Zg. Verjane
Zakotič

LC 203-270
LC 104-062
LC 203-360
JP 703-752
JP 703-752
LC 104-062
LC 203-270
Grabonoški Vrh
Grabonoški Vrh
JP 703-800
Grabonoški Vrh
LC 203-390
JP 703-781
R I-229
LC 203-430
Gočova 48
JP 703-811
LC 203-440
LC 203-240
R II-439
R II-439
LC 203-110
Zg. Senarska 5/c
JP 703-850
JP 703-841
Zg. Senarska 8/a
Zg. Senarska 8
LC 203-310
JP 703-751
Sp. Verjane 4
JP 703-910
most
most Pesnica
R II-439
stara Pesnica
Zg. Senarska 34
JP 703-830
JP 703-941
JP 703-941
JP 703-941
JP 703-941
LC 203-360
JP 703-951
JP 703-951
LC 203-060
JP 703-961
JP 703-961
JP 703-980
LC 104-062
Osek 98
Osek 86/a
JP 704-871
LC 203-110
LC 203-110
LC 203-110
Zg. Porčič 82
LC 203-310
JP 704-061
JP 704-061
G I-3
LC 203-310
Zg. Porčič 51

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

106

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Uradni list Republike Slovenije
Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

1042
828
2104
604
1732
1336
1686
412
107
1124
380
1454
293
970
690
205
1344
586
1568
1698
439
519
75
688
362
143
140
2107
585
909
1311
1778
189
138
504
310
1644
891
602
1249
1174
1819
809
1369
2775
1062
846
298
1395
755
469
774
611
992
1711
215
1416
837
1638
747
1883
271

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

71 / 22. 10. 1998 / Stran 5437

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

122
123
124

704-100
704-110
704-121
704-122
704-130
704-141
704-142
704-143
704-150
704-160
704-170
704-180
704-191
704-192
704-200
704-210
704-220
704-231
704-232
704-233
704-234
704-240
704-250
704-260
704-270
704-280
704-290
704-300
704-311
704-312
704-313
704-320
704-331
704-332
704-341
704-342
704-343
704-344
704-350
704-360
704-370
704-380
705-380
704-390
704-400
704-410
704-421
704-422
704-430
704-440
704-451
704-452
704-460
704-470
704-480
704-490
704-500
704-510
704-520
704-530
704-540
704-550

LC 104-062
LC 104-062
LC 104-062
JP 704-121
LC 104-062
R I-229
JP 704-141
JP 704-141
LC 203-080
JP 704-150
JP 704-150
LC 203-060
LC 203-060
JP 704-191
LC 203-060
LC 203-060
LC 203-060
LC 203-110
LC 203-060
LC 203-060
LC 203-080
LC 203-310
LC 203-110
LC 203-110
LC 203-080
LC 203-080
LC 203-080
LC 203-080
LC 203-080
JP 704-311
JP 704-311
LC 203-100
LC 203-500
JP 704-331
LC 203-100
JP 704-341
JP 704-341
R II-433
LC 203-100
LC 203-100
LC 203-100
LC 203-100
LC 203-080
LC 203-280
LC 203-280
LC 104-020
LC 203-280
LC 203-280
LC 203-280
JP 704-490
LC 203-490
LC 203-490
LC 203-490
LC 203-490
LC 203-490
R II-433
LC 203-100
R II-433
LC 203-500
LC 203-280
JP 704-530
JP 704-540

Stari Porčič – Radehova
Zg. Porčič – Zg. Senarska
Zg. Verjane – 1
Zg. Verjane – Škrlec – Perko – 2
Zg. Verjane
Matjašič – Meja Biš – 1
Gočova – Kamnosek – 2
Gočova – Šalamun – 3
Sv. Ana (Has – Rojko – Horvat)
Sv. Ana (šola – Dragar – Ruhitl)
Sv. Ana – Zg. Ščavnica
Zg. Bačkova (Križ – Erjavec)
Zg. Bačkova – Zg. Ščavnica – 1
Zg. Bačkova – Zg. Ščavnica – 2
Zg. Ščavnica (Kraner – Eder)
Zg. Bačkova (Zemljič – Slaček)
Froleh – Zg. Ščavnica
Zg. Ročica – Froleh – 1
Moleh – Krivi Vrh – 2
Krivi Vrh (Belna – Velcl) – 3
Krivi Vrh – gmajna – 4
Froleh – Vogrinčič
Zg. Ročica (Špindler – Kolman)
Zg. Ročica – Medved
Zg. Ročica – Žice
Žice – Sp. Ročica
Krivi Vrh – Žice
Žice (Škof – Perko)
Krivi Vrh – Žice (Ruhitel – Perko) – 1
Krivi Vrh – Kremberk – 2
Kremberk – Žice (Kerec) – 3
Ledinek – Kremberk (Brus – Jauk)
Kremberk – Ledinek (Jauk – Ketiš) – 1
Ledinek (Ornik – Tomašek) – 2
Ledinek – Žice (Bauman – Lehner) – 1
Ledinek – Markuš – 2
Ledinek – Markuš – 3
R II-433 Ledinek – Reher – 4
Morina – Ledinek – Martinšek
Ledinek – Zg. Ščavnica (Bračko)
Ledinek – Kraner
Kremberk – Zg. Ščavnica – Zver
LC 203-080 – Kraner
LC 203-280 – Flegar
lc 203-280 – Ajhmajer
LC 104-020 – Slaček – Zg. Ščavnica
Zg. Ščavnica – Rožengrunt – 1
Zg. Ščavnica (Nekrep – Žamot) – 2
Zg. Ščavnica – Bek
Dražen Vrh (Senekovič – Peserl)
Dražen Vrh – Zg. Velka (Kapl) – 1
Dražen Vrh – Brumen – Sp. Velka – 2
Dražen Vrh – Zg. Velka (Majerič)
Dražen Vrh – Gungl – Sp. Velka
Dražen Vrh – Treiber
Dražen Vrh – Holer
Dražen Vrh – Zemljič – Žamot
Dražen Vrh – Murg – R II-433
Kremberk – Kolman – Mlinarič
Zg. Ščavnica – Grabe (Frelih)
Zg. Ščavnica (Oterlos – Breznik)
Zg. Ščavnica (Murk)

R I-229
LC 203-110
LC 203-240
LC 104-062
JP 703-890
Meja Trnov. vas
R I-229
R I-229
JP 704-220
JP 704-150
JP 704-540
LC 203-300
LC 203-300
LC 203-060
LC 203-300
LC 203-300
LC 203-300
LC 203-310
JP 704-233
JP 704-231
JP 704-231
Froleh 14
Zg. Ročica 11
Zg. Ročica 13
LC 203-110
LC 203-110
Žice 37
R II-433
R II-433
LC 203-500
LC 203-500
LC 203-500
JP 704-341
JP 704-341
R II-433
Ledinek 58
R II-433
JP 704-341
LC 203-100
LC 203-280
R II-433
LC 203-080
Sv. Ana 35
Zg. Ščavnica 131
Zg. Ščavnica 127
Zg. Ščavnica 100
LC 203-080
JP 704-421
LC 203-280
R II-433
LC 203-070
JP 704-451
LC 203-070
LC 203-070
LC 203-070
LC 203-490
LC 203-490
LC 203-490
LC 203-080
LC 203-280
LC 104-020
JP 704-530

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

146

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

1545
1659
707
701
596
1406
177
43
1388
481
1504
1443
972
828
426
499
597
1930
890
900
1072
423
488
1200
604
774
1482
859
2400
773
1008
2293
1865
554
2749
446
330
1053
767
841
581
1039
806
362
414
645
2865
1229
1058
2140
533
819
692
762
732
919
748
1300
735
1013
948
1050

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)
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Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

169
170
171
172
173
174
175
176

704-560
704-570
704-580
704-590
704-600
704-610
704-620
704-631
704-632
704-641
704-642
704-650
704-661
704-662
704-663
704-664
704-670
704-680
704-690
704-700
704-710
704-721
704-722
704-731
704-732
704-733
704-740
704-750
704-760
705-490
704-770
704-781
704-782
704-783
704-790
704-800
704-811
704-812
704-813
704-814
704-815
704-821
704-822
704-823
704-824
704-831
704-832
704-840
704-851
704-852
704-860
704-871
704-872
704-881
704-882
704-890
704-901
704-902
704-910
704-921
704-922
704-923

LC 104-020
LC 104-020
LC 203-300
LC 203-300
LC 104-020
LC 203-280
LC 203-290
LC 203-290
JP 704-631
JP 704-421
JP 704-641
R II-433
LC 203-080
JP 704-661
JP 704-661
JP 704-661
LC 203-080
LC 203-080
LC 203-080
LC 203-280
LC 203-080
LC 203-020
LC 203-020
LC 203-020
JP 704-731
JP 704-731
JP 704-871
LC 203-020
LC 203-020
G I-3
LC 203-020
LC 203-020
JP 704-781
JP 704-781
G I-3
LC 203-060
JP 704-180
JP 704-811
JP 704-811
JP 704-811
JP 704-811
LC 203-310
JP 704-821
JP 704-822
JP 704-831
LC 203-310
G I-3
LC 203-110
LC 203-060
JP 704-851
JP 704-852
LC 203-060
JP 704-871
LC 203-020
JP 704-881
LC 203-310
LC 203-060
LC 203-310
JP 704-901
LC 203-060
JP 704-921
JP 704-921

Zg. Ščavnica (Mlasko)
Zg. Ščavnica – Nasova
Zg. Ščavnica (Kraner – Ploj)
Zg. Ščavnica – Lešane
Zg. Ščavnica – Nasova
Zg. Ščavnica – Rožengrunt (Čeh)
Lokavec – Dražen Vrh
Lokavec – Rožengrunt – 1
Lokavec – Rožengrunt – 2
Rožengrunt – Zg. Ščavnica – 1
Rožengrunt – Zg. Ščavnica – 2
Dražen Vrh – Rožengrunt
Rožengrunt – Grabe – 1
Rožengrunt – Grabe – 2
Rožengrunt – Grabe – 3
Rožengrunt – Grabe – 4
Lokavec – Pogled
Lokavec – Pogled – meja Radgona
Lokavec – Gornje grabe
Ščavnica – Rožengrunt
Lokavec – priključek na LC 203-290
Trotkova – Negovski Vrh – Štajngrova – 1
Trotkova – Negovski Vrh – Štajngrova – 2
Sv. Trije Kralji – 1
Sv. Trije Kralji – 2
Sv. Trije Kralji – 3
Trotkova – Ločki Vrh
Štajngrova – Kovačič
Štajngrova – Špandl
G I-3 – Štajngrova
Ihova – Lokavci
Ihova – Gomile – 1
Ihova – Trstenik – 2
Ihova – Munda – 3
Trstenik – Drvanja
Drvanja – Zagajski Vrh
Zg. Bačkova – Drvanja – 1
Zagajski Vrh – 2
Drvanja Senekovič – 3
Drvanja – Župec – 4
Drvanja – Perko – 5
Froleh – Drvanja – 1
Drvanja – Froleh – Sraka – 2
Drvanja – Bačkova – Froleh – 3
Sp. Ročica – Drvanja – 4
Benedikt – Žice – 1
Ženjak – G I-3 – Kocbek – 2
Sp. Ročica – Neudaer
Obrat – G I-3 – 1
Obrat – G I-3 – 2
Obrat – Verjane
Osek – Stara Gora – 1
Stara Gora – 2
Trotkova – Trije Kralji – 1
Trije Kralji – 2
Ženjak – Erjavec
Benedikt – Benediški Vrh – 1
Benediški Vrh – 2
Benedikt – Farteg
Benedikt – Lovski dom – 1
Benedikt – Lovski dom – 2
Benedikt – Lovski dom – 3

Zg. Ščavnica 54
JP 704-600
LC 104-022
LC 104-022
JP 704-570
LC 203-080
R II-433
JP 704-421
LC 203-290
LC 203-080
LC 203-080
LC 203-290
LC 203-280
LC 203-280
LC 203-280
LC 203-280
JP 704-680
JP 704-670
Lokavec 23
LC 203-080
LC 203-290
LC 203-020
JP 704-721
LC 203-020
JP 704-731
JP 704-721
LC 203-360
Štajngrova 27
Štajngrova 16
LC 203-020
Ihova 74
LC 203-020
G I-3
LC 203-020
LC 203-340
LC 203-340
JP 704-800
LC 203-340
Drvanja 31
LC 203-060
LC 203-060
LC 203-060
LC 203-310
LC 203-310
JP 704-822
LC 203-110
JP 704-831
JP 704-824
G I-3
LC 203-310
JP 703-890
LC 203-020
JP 703-961
LC 203-020
LC 203-020
G I-3
LC 203-310
JP 704-901
Benedikt 29
Benedikt 138
G I-3
LC 203-340

177
178
179

180
181
182
183
184
185

186
187
188
189
190
191
192
193
194

195

196

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Uradni list Republike Slovenije
Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

1475
1295
560
294
1215
1091
950
1241
856
1634
498
915
1808
859
590
459
778
807
1083
1024
487
2772
358
1516
323
756
1477
342
514
448
1092
1615
369
658
605
2003
3647
580
235
867
352
1464
1451
2096
2640
1746
1151
866
728
852
1273
1971
932
1567
782
1020
953
261
686
666
117
248

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)
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Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

207
208

705-390
705-400
705-931
704-932
704-933
704-934
704-940
704-951
704-952
704-953
704-961
704-962
704-963
704-970
704-980
704-990
705-000
705-010
705-021
705-022
705-031
705-032
705-041
705-042
705-050
705-060
705-071
705-072
705-073
705-074
705-500
705-080
705-091
705-092
705-093
705-094
705-095
705-101
705-102
705-103
705-110
705-120
705-131
705-132
705-140
705-151
705-152
705-410
705-161
705-162
705-163
705-164
705-420
705-171
705-171
705-180
705-430
705-190
705-440
705-200
705-210
705-450

LC 203-340
LC 203-340
LC 203-060
JP 704-931
JP 704-931
JP 704-931
G I-3
LC 203-340
JP 704-951
JP 704-951
LC 203-060
JP 704-961
JP 704-961
LC 203-020
G I-3
LC 203-460
G I-3
G I-3
LC 203-460
G I-3
G I-3
JP 705-031
LC 203-131
LC 203-140
LC 203-131
LC 203-131
LC 203-121
G I-3
JP 705-071
JP 705-071
LC 203-131
LC 203-070
R II-433
JP 705-091
R II-433
JP 705-092
JP 705-091
R II-433
JP 705-101
JP 705-101
LC 203-111
G I-3
LC 203-112
JP 705-131
R II-433
G I-3
JP 705-151
LC 104-062
LC 104-062
G I-3
G I-3
JP 705-161
G I-3
R I-229
R I-229
R I-229
R I-229
R I-229
LK 205-100
LC 203-181
LC 203-181
LC 203-450

Benedikt – Lovski dom
Benedikt – Lovski dom
Benedikt – 1
Benedikt – 2
Benedikt – 3
Benedikt – 4
G I-3 – Trstenik
G I-3 – Ihova – 1
Ihovski Vrh – 2
Zgornja Ihova – 3
Benedikt – G I-3 – 1
Benedikt – G I-3 – 2
Benedikt – G I-3 – 3
Sp. Ihova – Ješovnik
Močna – Zavernik – Petek
Močna – Zamarkova
Zamarkova – Polič
Zamarkova – Mlakar
Močna – Šiker – Cafnik – 1
Močna – Šiker – Cafnik – 2
Močna – Grušova – 1
Močna – Grušova – 2
Zamarkova – Sp. Partinje – 1
Zamarkova – Sp. Partinje – 2
Zamarkova – Kraner
Spodnje Partinje
Jurovska cesta – Muršec – Živko – 1
Lormanje – Muršec – 2
Jurovska cesta – Muršec – Peserl – 3
Črni Les – Lormanje – 4
Jurovska cesta – Črni Les
Zg. Žerjavci – Škamlec – Krempl
Zg. Žerjavci – Šuman – Pavlič – 1
Zg. Žerjavci – Slatinšek – 2
Zg. Žerjavci – Šuman Jože – 3
Zg. Žerjavci – Slatinšek – Veberič – 4
Zg. Žerjavci – Gasteraj – Žugman – 5
Zg. Žerjavci – Cenkova – 1
Zg. Žerjavci – Župec – 2
Žice – Kegl – 3
Sp. Žerjavci – Župec
Sp. Porčič – Sp. Žerjavci
Zg. Žerjavci – Pihler – 1
Zg. Žerjavci – Purgaj – 2
Zg. Žerjavci – Hager
Sp. Porčič – Hladilnica – Dvoršak – 1
Hladilnica – Kristal – 2
Sp. Porčič – Kerec
Sp. Porčič – Kurbus – Zg. Porčič – 1
Zg. Porčič – Kramberger – Katan – 2
Zg. Porčič – Ješovnik – 3
Porčki Vrh – 4
Lovski dom – Grujič
Radehova – Lorbek – 1
Raedehova – Breznik – 2
Radehova – Puhner
Radehova – Vedernjak
Radehova – Klobučar
Perka Fara – Šuman
Šetarova – Žipo – Bračič
Lormanje – Pečar
Lormanje – Polič – Komarnik

Benedikt 151
Benedikt 158
Benedikt 103
Benedikt 92
Benedikt 95
Benedikt 102
LC 203-340
G I-3
G I-3
LC 203-340
G I-3
JP 704-901
G I-3
G I-3
LC 203-460
LC 203-140
Sp. Partinje 40
Sp. Partinje 24
JP 705-022
G I-3
most Pesnica
JP 705-031
LC 203-131
JP 705-041
LC 203-131
LC 203-140
LC 203-131
JP 705-071
LC 203-131
JP 705-072
G I-3
LC 203-112
R II-433
R II-433
JP 703-491
LC 203-070
JP 703-491
JP 704-831
G I-3
JP 704-280
LC 203-111
G I-3
JP 705-120
LC 203-112
Zg. Žerjavci 17
LC 104-062
LC 104-062
JP 704-100
JP 705-163
LC 203-111
JP 705-161
JP 704-040
Sp. Porčič 23
Radehova 24
JP 705-171
Radehova 43
Radehova 7
Radehova 27
Radehova 31
LC 203-181
Lormanje 26
jezero Komarnik

209

210
211

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

224
225

226

227
228
229
230
231
232
233
234

235
236
237
238
239
240
241
242
243

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

87
96
214
27
82
26
876
1011
675
480
684
727
189
536
1312
1688
650
943
1110
449
982
530
1163
932
788
1002
2263
1277
887
1197
1719
1385
1487
1160
1262
1046
252
2797
960
776
1133
1782
1185
738
1015
835
698
1946
1837
340
298
458
476
463
176
115
111
489
308
1283
464
997

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

Stran
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Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste
ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste
ali
odseka

244
245
246
247
248

705-460
705-220
705-470
705-480
705-231
705-232
705-490
705-510
705-241
705-242
705-243
705-244
705-251
705-252
705-253
705-254
705-520

LC 203-181
Rop
LC 203-181
LC 203-181
LC 203-151
LC 203-151
LC 203-151
LC 203-160
LC 203-170
LC 203-170
JP 705-242
LC 203-170
R II-433
JP 705-251
JP 705-251
JP 705-520
R II-433

Lenart – Lormanje
Lormanje – Poler – Rop
Lormanje – Pesnica
Lormanje – Kamenšak
Hrastovec – Jovanovič – 1
Hrastovec – grajske hiše – 2
Hrastovec – Škamlec
Vinička vas – Zimica
Vinička vas – Grušova – 1
Vinička vas – Dvoršak – Kocmut – 2
Vinička vas – Damiš – 3
Vinička vas – Krajnc – Horvat – 4
Zg. Žerjavci – Lešnik – 1
Zg. Žerjavci – Perko Franc – 2
Zg. Žerjavci – Perko – Lešnik – 3
Zg. Žerjavci – Mihelič – 4
Zg. Žerjavci – Rebrnik – Kobilje

LZ 204-080
JP 705-460
most Pesnica
Kamenšak
Hrastovec 31
JP 705-231
Hrastovec 32
Jablane 48
LC 203-160
JP 705-242
meja občine
JP 705-242
LC 203-112
Žnuderl
R II-433
JP 705-251
LC 203-111

249
250
251

252

253

Skupaj

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti,
določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17.
člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije
Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank,
z dne 15. 9. 1998.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep
Skupščine SIS za ceste Lenart o kategorizaciji lokalnih cest
v Občini Lenart.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-3/98
Lenart, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

3523.

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
Občine Lenart v najem

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) ter 21.
člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in
75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 29.
septembra 1998 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju poslovnih prostorov Občine Lenart v
najem

Uradni list Republike Slovenije
Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

555
450
775
366
621
438
1193
618
2445
757
452
305
1121
769
150
579
875

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

395748

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način, pogoji in postopek
oddajanja poslovnih prostorov in stavb, ki so v lasti Občine
Lenart.
2. člen
Za poslovno stavbo se šteje stavba, ki je namenjena za
poslovne dejavnosti in se v ta namen tudi pretežno uporablja.
Za poslovni prostor se šteje prostor, namenjen za
poslovno dejavnost in je v poslovni stavbi ali stanovanjskem
objektu.
Sestavlja ga eden ali več poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben vhod.
Za poslovni prostor se šteje tudi montažni objekt.
3. člen
Poslovni prostor se odda v najem na podlagi javnega
razpisa ali z neposredno oddajo.
ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
4. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem praviloma na
podlagi javnega razpisa. Izjemoma se lahko poslovni prostori oddajajo v najem brez javnega razpisa, neposredno z
najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če se mora dosedanji najemnik izseliti iz poslovnega
prostora zaradi rušenja in nujno rabi nadomestni poslovni
prostor,
– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi prenove ali rekonstrukcije zgradbe,
– v posebej utemeljenih primerih po predhodnem
mnenju župana, zlasti če gre za dejavnost društev, javnih
zavodov in podjetij, političnih strank ipd.,
– po treh neuspelih javnih razpisih.
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5. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem praviloma za
nedoločen čas, razen v naslednjih primerih:
– pričakuje se, da bo potrebno poslovni prostor
odstraniti,
– načrtovana je sprememba določene dejavnosti,
– najemnik gradi svoje lastne prostore,
– v primeru denacionalizacije,
– v drugih utemeljenih primerih, ki jih opredeli župan.
6. člen
Javni natečaj se izvede z zbiranjem ponudb.
Razpis javnega natečaja mora vsebovati:
– lokacijo in velikost poslovnega prostora,
– izhodiščno višino najemnine na m2,
– predvideno namembnost poslovnega prostora,
– čas, za katerega se poslovni prostori oddajo v najem,
– rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti krajši od
15 dni od dneva objave,
– merila, na podlagi katerih se bo poslovni prostor
oddal, če se prijavi za isti prostor več ponudnikov.
Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti ali osebno izročene na naslov, ki je naveden v javnem razpisu.
7. člen
Ponudbe po preteku razpisnega roka odpre komisija iz
8. člena tega odloka, ki pripravi predlog za oddajo poslovnih
prostorov.
8. člen
Župan imenuje petčlansko komisijo za oddajanje
poslovnih prostorov.
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov opravlja
naslednje naloge:
– obravnava podatke o poslovnih prostorih,
– predlaga način oddaje poslovnih prostorov (z javnim
natečajem ali neposredno s pogodbo),
– opredeljuje pogoje javnega razpisa, oblikuje merila
za izbor najugodnejšega ponudnika ter sestavine najemne
pogodbe,
– odpira ponudbe po preteku razpisnega roka za oddajo poslovnih prostorov,
– določa predloge sklepov za oddajo poslovnih prostorov
ponudnikom, ki v največji meri izpolnjujejo pogoje,
– predlaga županu prekinitev pogodbe,
– oblikuje predloge za soglasje k spremembi namembnosti poslovnega prostora, za katerega je bila sklenjena
pogodba.
9. člen
Sklep o oddaji poslovnih prostorov v najem na podlagi
javnega razpisa ter predloga komisije za oddajanje poslovnih
prostorov izda Urad občinske uprave. Zoper sklep imajo
ponudniki pravico ugovora. Ugovor se vloži na Urad župana
v roku 8 dni od prejema pisnega sklepa. O ugovoru odloči
župan. Odločitev župana je dokončna.
NASTANEK NAJEMNEGA RAZMERJA
10. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne
pogodbe, ki jo za Občino Lenart podpiše župan.
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Najemna pogodba mora vsebovati predvsem:
– navedbo pogodbenih strank,
– navedbo poslovnega prostora ter podatke o površini,
– določila o času trajanja najemnega razmerja,
– višino in način plačila najemnine,
– določila o odpovedi in odpovednih rokih, če je pogodba sklenjena za nedoločen čas,
– klavzulo, da najemnik ne sme oddajati poslovnega
prostora v podnajem brez soglasja najemodajalca,
– morebitne druge pogoje,
– kraj in datum sklenitve pogodbe.
PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
11. člen
Najemno razmerje preneha:
– sporazumno,
– s pisno odpovedjo najemodajalca ali najemnika, z
odpovednim rokom, kot ga določa zakon,
– po samem zakonu.
12. člen
Občina lahko od najemne pogodbe odstopi in zahteva
izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času:
– ko najemnik ne plača najemnine v roku dveh mesecev od prejema opomina,
– če najemnik uporablja poslovni prostor za drugo dejavnost, kot je bila za ta prostor določena,
– če je poslovni prostor potreben najemodajalcu zaradi
rušitve ali preureditve poslovnega poslopja,
– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem brez
soglasja najemodajalca,
– če najemnik izgubi pravico opravljanja dejavnosti za
več kot dva meseca.
DOLOČANJE VIŠINE NAJEMNINE
13. člen
Višina najemnine za poslovne prostore je odvisna od
namembnosti poslovnega prostora in območja, v katerem
se nahaja prostor.
Glede na lokacijo so poslovni prostori razvrščeni na
dve območji:
– območje A: mesto Lenart,
– območje B: druga območja Občine Lenart.
Glede na namembnost, za katero se poslovni prostori
oddajajo, so le-ti razvrščeni na: gospodarske in poslovne
dejavnosti, državne organe in organe lokalnih skupnosti,
zdravstvo in druge družbene dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek s prodajo storitev, druge družbene dejavnosti, ki se
financirajo neposredno iz proračuna ter politične stranke.
Višino najemnine za posamezne lokacije in po namembnosti določi Občinski svet občine Lenart na svoji seji s
posebnim sklepom. Na izračunano najemnino se obračuna
predpisani prometni davek in druge zakonske obveznosti.
Najemnina se plačuje do 15. v mesecu za tekoči
mesec.
14. člen
Javni zavodi, društva in službe, ki se financirajo
neposredno iz občinskega proračuna in je njihova dejavnost
v občinskem interesu, ne plačujejo najemnine, temveč le
stroške obratovanja in stroške upravljanja s poslovnimi prostori.
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15. člen
Sredstva najemnin poslovnih prostorov se praviloma
uporabljajo za kritje stroškov tekočega in investicijskega
vzdrževanja skupnih delov in naprav stavb in poslovnih
prostorov, za nakup in prenovo poslovnih prostorov ter za
kritje amortizacije, s tem, da se namenska poraba ne določa
sproti, temveč se sredstva stekajo v proračun občine, kot
redni vir proračunskih prihodkov za javno porabo v občini.
KONČNA DOLOČBA

Uradni list Republike Slovenije
ma, se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 009-1/98
Litija, dne 8. oktobra 1998.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

Št. 36101-8/98
Lenart, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LITIJA
3524.

Sklep o razpisu referenduma

Na podlagi 15. in 42. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) in na podlagi sklepa
zbora krajanov naselja Spodnji Log z dne 18. 4. 1998 je
Občinski svet občine Litija na 13. izredni seji dne 8. 10.
1998 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma
1. člen
Izvede se referendum o ustanovitvi nove KS Spodnji
Log.
2. člen
Referendumsko vprašanje se glasi: “Ali ste za to, da se
naselje Spodnji Log izloči iz KS Sava in se za navedeno
naselje ustanovi nova KS Spodnji Log”.
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo
“za” ali besedo “proti”.
3. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči vsi
roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
določi 22. 10. 1998.
4. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 22. 11. 1998.
5. člen
Referendum vodi in izvaja Občinska volilna komisija
občine Litija in volilni odbor na volišču.
6. člen
Glede dela volilne komisije, dela volilnega odbora in
glede ostalih vprašanj v zvezi s stroški in izvedbo referendu-

MENGEŠ
3525.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Mengeš

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/95) je Občinski svet občine Mengeš na 42. redni seji dne 7. oktobra
1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Mengeš
1
S tem sklepom se odločijo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mengeš.
2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca
v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
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Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Mengeš v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 553/98
Mengeš, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mengeš
Alojzij Janežič l. r.

3526.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/95) je Občinski svet občine
Mengeš na 42. redni seji dne 7. oktobra 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 2925/39, neplodno, v izmeri 443 m2, k.o., Mengeš, ki je družbena lastnina v
splošni rabi, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen
zemljiško knjižni vložek.
2
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane družbena lastnina v upravljanju Občine Mengeš oziroma njena last.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 554/98
Mengeš, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mengeš
Alojzij Janežič l. r.
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je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 6. 10.
1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Moravske Toplice za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna
ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun financiranja ter bilanca prihodkov
in odhodkov KS.
V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
V bilanci prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti pa
se izkazujejo načrtovani prihodki od krajevnega samoprispevka, traktorskih taks in drugi prihodki ter načrtovani odhodki.
3. člen
Proračun za leto 1998 se določa v višini 744,127.600
SIT, in sicer:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

675,591.600
726,674.600
51,083.000

68,536.000
17,453.000
51,083.000

Skupni prihodki in skupni odhodki krajevnih skupnosti
za leto 1998 pa se določajo v višini 91,404.000 SIT.
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije obseg zagotovljene porabe za proračun občine za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v
proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov
sestavni del.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Moravske Toplice se 0,5% izloči na rezervni sklad Občine
Moravske Toplice.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku se uporabljajo
za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.

MORAVSKE TOPLICE
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

3527.

Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 20. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95)

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
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7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo brez soglasja občine
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen
določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni oddelku za proračun,
finance in družbene dejavnosti v okviru občinskega urada,
kot pristojnemu organu občine, predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto ter zaključne račune za preteklo leto do 31. 3. tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev, ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja župan in nadzorni odbor.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI
12. člen
V okviru zagotovljene porabe proračuna se za potrebe
krajevnih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov in strokovna, finančna ter administrativna dela krajevnih in vaških skupnosti,
– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave do
višine, določene v proračunu za tekoče leto (proporcionalno).
13. člen
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe
krajevnih skupnosti v skladu z možnostmi proračuna praviloma zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na
področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 35 % vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega
omrežja do višine 35% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega
omrežja do višine 35% vrednosti po končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 30%
vrednosti.
14. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojnemu oddelku občinskega urada predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziro-
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ma najpozneje do konca marca tekočega leta, ker so le-ti
sestavni del občinskega proračuna.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samoprispevka in drugih prihodkov krajevne skupnosti opravlja
občinski urad – oddelek, pristojen za finance in proračun in
župan.
Krajevne skupnosti lahko financirajo lastne investicije
le do višine izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti ob soglasju občine. Krajevne skupnosti se ne morejo zadolževati.
IV. SREDSTVA REZERV
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem sproti seznanja občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
17. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se
lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod 2. točko tega člena, odloča
župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
18. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
19. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin, odloča občinski svet.
20. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez
javnega razpisa, z javnim zbiranjem ponudb, če pogodbena
vrednost ne presega 5,000.000 SIT oziroma zneska, ki ga
določa zakon o izvrševanju proračuna. Investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajajo s pogodbo.
21. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih
sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
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22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja, upravlja župan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč
Občine Moravske Toplice, opravlja dela, povezana s stavbnimi zemljišči, župan in o tem sproti obvešča občinski svet.

Št.

Tekstualni del vsebuje:
– splošni del s prilogami,
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor.
Grafični del vsebuje:
– pregledno karto obravnavanega območja v merilu
1:25000,
– ureditvena območja naselij v merilu 1:2500.
Za odprti prostor se pri opredelitvi namenske rabe
uporabljajo tudi grafične priloge iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– območje urejanja in veljavnost;
– funkcijo območja;
– pogoje in merila glede vrste posegov;
– pogoje in merila za urbanistično oblikovanje obmo-

24. člen
Računovodsko finančna opravila za krajevne skupnosti
in administrativno tehnična dela za organe krajevnih in vaških skupnosti opravljajo zaposleni v občinskem uradu.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 dalje.
Št. 277/98
Moravske Toplice, dne 6. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

3528.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Moravske Toplice

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 23. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 33/95, 60/95 in 23/96), je Občinski svet občine
Moravske Toplice na seji dne 6. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Moravske Toplice
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čij;
– splošne pogoje za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav;
– merila in pogoje za urejanje komunalnih, energetskih
in telekomunikacijskih naprav in omrežij;
– merila in pogoje za prometno urejanje in
– druge posege, ki trajno spreminjajo prostor.
Prostorski ureditveni pogoji določajo tudi merila in pogoje za:
– ohranjanje in varovanje naravne dediščine, kulturne
dediščine ter drugih dobrin splošnega pomena;
– varovanje in izboljšanje okolja;
– urejanje prostora za potrebe obrambe in zaščite;
– možna odstopanja ter
– končna določila.
Merila in pogoji, določeni v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za posamezen poseg v prostor na območju, ki ga
urejajo.
II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST
5. člen
Meja ureditvenega območja PUP poteka po meji občine Moravske Toplice, ki zavzema naslednje katastrske občine: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas,
Filovci, Fokovci, Ivanci , Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravci, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Sebeborci, Središče, Suhi vrh, Tešanovci, Vučja gomila.

I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se določajo prostorski ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega prostora v Občini Moravske Toplice, ki jih je izdelala
ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring pod številko
2/98.
2. člen
PUP za območje Občine Moravske Toplice so usklajeni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
za območje Občine Moravske Toplice, dopolnjeni v letu
l998 (Uradni list RS, št. 43/98).
3. člen
PUP vsebuje tekstualni del in grafične priloge v merilu
1:2500, ki se nanašajo na merila in pogoje za posege v
prostor in na prikaze iz prostorskih sestavin planov.

6. člen
Veljavnost PUP je neomejena in začasna. Neomejeno
veljajo PUP za celotno območje katastrskih občin, naštetih v
5. členu, razen za območja, ki se že urejajo z veljavnimi
prostorskimi akti. Začasno veljajo PUP za območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov.
7. člen
Območja, ki se že urejajo s prostorskimi izvedbenimi
načrti in zanje PUP ne veljajo, so:
1. Turistično naselje Podov (odlok o zazidalnem načrtu
Turistično naselje Podov – Uradni list RS, št. 58/95),
2. Namakanje Ivanci (odlok o ureditvenem načrtu za
namakalno polje Ivanci – Uradni list RS, št. 58/95),
3. Zdraviliški kompleks Moravske Toplice (odlok o spremembi ureditvenega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah (Uradni lisr RS, št. 51/97 in
22/98).
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8. člen
Revitalizacija gramoznic bo potekala v skladu z načrtom za gramoznice v Filovcih, Mlajtincih, Lukačevcih.
Območja, za katera veljajo PUP začasno do izdelave
izvedbenih aktov so:
1. Območje odlagališča komunalnih odpadkov v k.o.
Ratkovci,
2. Območja zazidalnih načrtov v naselju Prosenjakovci,
3. Območje zazidalnega načrta v naselju Andrejci,
4. Območje zazidalnega načrta v naselju Martjanci,
5. Območje zazidalnega načrta v naselju Tešanovci,
6. Območje zazidalnega načrta v naselju Bogojina,
7. Območje predvidenega zdravilišča Rimska čarda v
k.o. Sebeborci,
8. Območje zazidalnega načrta za naselje Moravske
Toplice,
9. Območje golf igrišča v k.o. Vučja Gomila, oziroma
k.o. Bukovnica in k.o. Bogojina,
10. Območje predvidenega zdravilišča Osišče k.o. Bukovnica,
11. Območje ureditve gramoznic Ivanci, Filovci, Mlajtinci, Lukačevci,
12. Območje ureditve ART – centra Središče,
13. Območje zadrževalnikov vode (mala pretočna jezerca) na Ratkovskem potoku,
14. Območje zadrževalnikov vode (Fokovci) in Sebeborci,
15. Arboretum Bogojina.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
9. člen
Celotna površina območja obdelave zavzema poselitvena območja naselij in območja vinskih kleti ter odprti
prostor, ki se deli po namenu na kmetijska zemljišča, gozdove, vodne površine, območja infrastrukturnih objektov in
ostala območja.
Poselitvena območja so območja naselij in zaselkov ter
posameznih objektov in vključujejo vse dejavnosti, ki so
vezane na bivanje in delovanje prebivalstva v poselitvenih
območjih. V pretežni meri je to kmetijska dejavnost in to v
večini naselij v območju obdelave.
Območja vinskih kleti so površine znotraj vinorodnih
območij, ki so definirana v planskih aktih in opredeljena kot
vinogradi in sadovnjaki, kjer je možna gradnja gospodarskih
objektov (vinskih kleti) in vikendov (sekundarna bivališča).
Največ površin odprtega prostora zavzemajo kmetijska
zemljišča, v nižinskem delu večinoma trajno namenjena kmetijski rabi. Na teh površinah so delno izvedene agro in hidromelioracije.
Gozdne površine so predvsem v severnem, hribovitem
delu občine in so proizvodnega značaja.
Ostala območja so poleg vodnih površin (reke, potoki,
jezera, gramoznice) in površin infrastrukturnih objektov (ceste, koridori) še površine za izkoriščanje rudnin (gramoznice, peskokopi) in rekreacijske površine (igrišča, opuščene
gramoznice).
Tako poselitvena območja kot odprti prostor sta poleg
primarne rabe v določenih mejah opredeljena tudi kot zavarovana ali varovalna območja. To so varovalni pasovi zajetij
pitne vode, koridori in varnostni pasovi posameznih infrastrukturnih objektov, območja naravne in kulturne dediščine
ipd. Celotno območje obdelave je opredeljeno tudi kot raziskovalni prostor za nafto in plin ter geotermalno vodo.
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IV. POGOJI IN MERILA GLEDE VRSTE POSEGOV
10. člen
Vrsto posegov delimo glede na funkcijo prostora v
ureditvenih območjih naselij in v odprtem prostoru po naslednjih območjih:
A) Poselitvena območja (ureditvena območja naselij in
območja razpršene gradnje),
B) Vinorodna območja,
C) Območja odprtega prostora,
– kmetijska zemljišča,
– območja gozdov,
– vodne površine,
– infrastrukturni objekti,
– ostala območja.
D) Območja, ki segajo preko ostalih območij,
– območja naravne dediščine,
– zavarovana območja kulturne dediščine,
– raziskovalni prostor za nafto in plin.
A) Ureditvena območja naselij in območja razpršene
gradnje
11. člen
Na območjih naselij in delov naselij, ki so v prostorskih
sestavinah planov opredeljena kot poselitvena območja in
za katera veljajo PUP neomejeno so dopustni naslednji posegi:
– sanacije, adaptacije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah;
– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij;
– novogradnja vseh vrst objektov (dopolnilna gradnja);
– novogradnja pritiklin kot samostojnih objektov ali prizidkov v sklopu že obstoječih objektov;
– sprememba namembnosti objektov in prostorov za
proizvodno, kmetijsko, obrtno, servisno, trgovsko in gostinsko dejavnost;
– odstranitev dotrajanih objektov in naprav;
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za
sezonsko prodajo;
– postavitev začasnih montažnih objektov za turistične,
športne ali druge prireditve;
– postavitev obeležij, spomenikov in reklamnih objektov;
– vodnogospodarske ureditve.
Na območjih, kjer so stanovanjske pozidave predvidene z ZN se ne dovoli gradnja proizvodnih kmetijskih objektov.
Večje gospodarske objekte (nad 10 glav živine, oziroma 20 svinj) v strnjenih naseljih, se lahko gradi in preureja le
ob ustrezni izdelavi presoje vplivov na okolje.
12. člen
Na območjih predvidenih izvedbenih načrtov je dopustna:
– gradnja posamičnih stanovanjskih objektov na že formiranih stavbnih parcelah ob pogoju, da je do parcele urejena minimalna komunalna oprema in da je zagotovljen dovoz
na javno cesto;
– sanacije, adaptacije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah;
– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij;
– sprememba namembnosti objektov za dejavnost, ki
je v skladu z namembnostjo izvedenega načrta.
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B) Vinorodna območja
13. člen
Na območjih, ki so v prostorskih sestavinah planov
opredeljena kot vinorodna območja so dopustni naslednji
posegi:
– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih, napravah in površinah,
– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij,
– novogradnja gospodarskih objektov (vinskih kleti,
shramb) in vikendov (sekundarna bivališča),
– novogradnja prizidkov k obstoječim objektom,
– sprememba namembnosti objektov za gostinsko ali
turistično dejavnost,
– vodnogospodarske ureditve.
Gospodarski objekti so vinske kleti in shrambe za potrebe vinogradništva in vinarstva. Vikendi so sekundarna
začasna bivališča in niso vezana na gospodarsko dejavnost.
Gradnja samostojnih pritiklin ni možna.
C) Območja odprtega prostora
14. člen
1. Kmetijska zemljišča
a) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so trajno namenjena kmetijski rabi, so poleg primarne rabe dopustni
naslednji posegi:
– manjše dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoječih kmetijah,
– vodnogospodarske ureditve,
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in
površinah,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– postavitev ograj,
– širitev pokopališč,
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe
kmetijstva (rastlinjaki),
– ureditev travnatih igrišč.
b) Na ostalih kmetijskih zemljiščih so dopustni naslednji posegi:
– gradnja in dograditev infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoječih kmetijah,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– ureditev rekreacijskih in športnih površin,
– vodnogospodarske ureditve,
– širitev pokopališč,
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe
kmetijstva, turizma, športnih in drugih prireditev,
– postavitev ograj,
– odstranitev obstoječih objektov in naprav,
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.
15. člen
2. Območja gozdov
Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:
– novogradnja ali dograditev objektov in naprav za gozdarsko, lovsko, turistično ali športno dejavnost,
– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov in naprav,
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– vodnogospodarske ureditve.

Št.
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Za večje posege v območjih gozdov je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.
16. člen
3. Območja vodnih površin
Na območjih vodnih površin in na površinah, ki jim
pripadajo so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah, objektih in napravah,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve manjših zajemališč požarne vode,
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.
17. člen
4. Koridori in varovalni pasovi infrastrukturnih objektov
Na območjih infrastrukturnih objektov (ceste) so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih
komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov
so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi
za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljalec tega objekta.
Varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in naprav so
določeni z zakonodajo, ki ureja posamezen infrastrukturni
objekt ali napravo.
18. člen
5. Ostala območja
Na območjih za izkoriščanje rudnin (gramoznice, peskokopi) so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– postavitev začasnih pomožnih objektov in naprav,
– postavitev ograj,
– odstranitev in ponovna zasaditev visoke vegetacije,
– ureditev manjših zajemališč požarne vode,
– turistični objekti v skladu s projektom revitalizacije.
Na območjih opuščenih gramoznic, ki so urejena v
rekreacijske namene in na drugih rekreacijskih površinah so
dopustni naslednji posegi:
– ureditev manjših športnih igrišč,
– zasaditev vegetacije,
– vodnogospodarske ureditve.
D) Območja, ki segajo preko ostalih območij
19. člen
Zavarovana območja kulturne dediščine
Območja in objekte kulturne dediščine ureja odlok o
razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Ur. objave, št.
8/91).
Na zavarovanih območjih kulturne dediščine so dopustni posegi na obstoječih objektih, napravah in površinah
pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim za varovanje
kulturne dediščine.
Za vse posege na varovanih območjih je potrebno pridobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine, Maribor).
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20. člen
Raziskovalni prostor
Na celotnem območju obdelave so dopustna raziskovalna vrtanja za pridobitev nafte, plina in geotermalne vode,
pod pogoji, ki jih navajajo strokovne podlage za raziskovalni
prostor za nafto in plin (št. 1/86-SP/MS) izdelana na Zavodu za ekonomiko in urbanizem ter pod pogoji iz zakona o
rudarstvu.
Dopustne so tudi raziskave ležišč drugih rudnin in surovin.
Na celotnem območju so dopustna tudi geološka vrtanja pod pogojem, da vrtanja trajno ne spreminjajo obstoječega stanja na površini in podtalju.
V. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE OBMOČIJ
21. člen
Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij
določajo:
– velikost in lego gradbenih parcel;
– odmike med objekti in parcelami;
– lego objektov in naprav;
– ureditev parcele.
Merila in pogoji se nanašajo na zazidana in nezazidana
stavbna zemljišča.
22. člen
Stavbna parcela se določa ob upoštevanju koncepta
obstoječe tlorisne zasnove določenega območja, naselja ali
zaselka, ter zavisi od namembnosti, velikosti in zmogljivosti
objektov in naprav na predmetnem zemljišču.
Širina gradbene parcele za samostojne objekte s pritiklinami znaša najmanj 16 m. Parcela mora biti praviloma
podolgovata, ožja stranica naj bo ob cesti.
Velikost funkcionalnega zemljišča zavisi od velikosti in
namembnosti objekta in znaša za stanovanjske objekte 3 m
od fasade (razen ob manjšem odmiku od parcelne meje),
širina dovoza je 3 m. Za proizvodne objekte znaša funkcionalno zemljišče 4 m od fasade (razen ob manjšem odmiku
od parcelne meje). Širina dovoza je 4 m. Za vinske kleti in
vikende znaša funkcionalno zemljišče 1 m od fasade. Širina
dovoza je najmanj 2,5 m.
Funkcionalno zemljišče mora zagotavljati vse potrebne
površine za dejavnost v obstoječih in bodočih objektih. Če
celotnega funkcionalnega zemljišča ni možno zagotoviti znotraj obravnavane gradbene parcele, se lahko predvidijo tudi
druge površine stavbnih zemljišč.
Pri razporeditvi objektov in naprav se mora dosledno
upoštevati obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene
površine.
Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo
graditi ob cesti, ostali (gospodarski objekti, pritikline in pomožni objekti) pa v notranjosti parcele. Izjemoma se stanovanjski objekti lahko gradijo v notranjosti parcele le, če so
na sosednjih parcelah že taki objekti in če imajo zagotovljen
dovoz z javne ceste.
Ob cesti se lahko gradijo tudi proizvodni in servisni
objekti, ob pogoju, da s svojo dejavnostjo ne vplivajo negativno na sosednje stanovanjske objekte.
Gospodarski in stanovanjski objekti v vinorodnih območjih se morajo graditi v liniji obstoječih objektov ob dovoznih poteh. Kjer še ni objektov, se mora predvidena pozidava zastaviti v liniji pod grebenom ali vrhom. Gradnja objektov na izpostavljenih legah ni dopustna.
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23. člen
Odmiki objektov in naprav od sosednih parcelnih mej
morajo biti tolikšni, da omogočajo normalno vzdrževanje,
omogočajo tudi pozidavo sosednjih parcel in ne smejo poslabšati bivalnih pogojev v objektu.
Pri določanju odmikov od sosednjih parcelnih mej je
potrebno dosledno upoštevati obstoječi zaporedni sistem
odmikov.
Odmiki od objektov morajo biti tolikšni, da je zagotovljena osončenost sosednje parcele in bivalnega objekta.
V strnjeni vrstni zazidavi se novi objekti locirajo na
mejo.
Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m.
Odmiki od vseh javnih prometnih poti in cest morajo biti
praviloma 4 m. Od kategoriziranih cest pa tudi v skladu s
cestno-prometnimi predpisi.
Odmiki med objekti znotraj stavbne parcele morajo biti
tolikšni, da omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo
sanitarne in druge pogoje. Odmik med objekti na sosednjih
parcelah ne sme biti manjši kot znaša maksimalna višina
sosednjih objektov.
Pri odmikih od vodnogospodarskih objektov in naprav
je potrebno upoštevati določila zakona o vodah glede določanja meje priobalnih zemljišč, erozijskih območij in morske
obale ter si od lastnikov ali upravljalcev vodnogospodarskih
objektov pridobiti soglasje.
Ventilacijske odprtine in okna na proizvodnih kmetijskih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim prostorom ali sosednjem dvorišču.
24. člen
Vsak objekt na zaključeni stavbni parceli mora imeti
zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na
javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.
Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po možnosti za več objektov skupaj skupni priključek.
Javni objekti in lokali morajo imeti glede na svojo dejavnost zadostno število parkirnih mest.
25. člen
V strnjenih naseljih in zaselkih morajo biti smeri slemen
usklajene z obstoječo zazidavo. Praviloma so smeri slemen
na objektih, ki mejijo na cesto vzporedne s cesto.
Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na funkcijo objekta. Zasaditev naj upošteva domačo avtohtono vegetacijo.
26. člen
Parcela ali deli parcele znotraj naselja, zaselka ali za
posamezni objekt je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parc. meje, ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje v ureditvenih območjih naselij
morajo biti ob cesti praviloma žive ali lesene in ne smejo
presegati višine 1,20 m.
Postavitev ograje zunaj ureditvenih območij naselij je
dopustno ob zemljiščih, ki jih je potrebno zavarovati, oziroma preprečiti dostop. Višina in izvedba ograje se prilagodi
namenu.
Za postavitev ograj ob vodnogospodarskih objektih ali
napravah in ob javnih cestah si je potrebno od lastnikov ali
upravljalcev vodnogospodarskih objektov pridobiti soglasje.
Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena
višini sosednjega zemljišča.
27. člen
Kmetijski objekti za proizvodnjo (hlevi) morajo biti najmanj 15 m oddaljeni od stanovanjskih objektov.
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Proizvodni objekti z večjo kapaciteto se lahko gradijo le
na robu ali izven strnjenega naselja.
Gnojne jame in gnojišča morajo biti oddaljena od stanovanjskih objektov oziroma objektov, kjer bivajo ljudje najmanj 15 m.
Posamični komunalni objekti in naprave morajo biti
postavljen tako, da ne vplivajo negativno na sosednje objekte in okolico.
Obstoječi vodnjaki se ne smejo zasipati. Odvajanje
odpadnih voda v opuščene vodnjake ni dopustno.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
28. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:
– tlorisne oblike in velikosti objektov,
– višinske gabarite,
– obliko in naklon strehe ter kritine.
Merila in pogoji veljajo za novogradnje in za obstoječe
objekte, ki se preurejajo (prizidave, nadzidave, sanacije itd.).
29. člen
Tlorisna oblika novih stanovanjskih in drugih objektov
ter objektov, ki se preurejajo v ureditvenih območjih naselij
in v zaselkih mora biti podolgovata v razmerju stranic od
1:1,2 do 1:2 ali več. Enako razmerje se mora upoštevati
tudi pri gradnji pritiklin.
Tlorisna velikost objekta mora biti prilagojena velikosti
parcele oziroma velikosti in legi funkcionalnega zemljišča.
Višina predvidenih objektov in objektov, ki se nadzidavajo ne sme presegati višine bližnjih obstoječih objektov.
V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina individualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati 2 stanovanjski etaži nad terenom.
Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodni, obrtni
ali drugi poslovni dejavnosti je lahko višja, vendar le tam,
kjer je višina že obstoječih objektov višja, in če to dopuščajo
odmiki od sosednjih parcelnih mej.
Vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo morajo
imeti streho v naklonu (enakostranične, dvokapnice). Enokapne, ustrezno oblikovane so dovoljene le nad prizidanimi
pomožnimi objekti in pritiklinami v smeri slemena osnovnega objekta.
Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih
proizvodni dejavnosti (industrijski objekti) ter na manjših pomožnih objektih.
Naklon strehe mora biti od 35–45 stopinj, v nobenem
primeru pa ne sme biti manjši od 30 stopinj. Kritina mora biti
opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki.
Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico
objekta.
Pri obdelavi fasad predvidenih in obstoječih objektov je
možno uporabiti vse razpoložljive materiale, vendar prilagojeno že obstoječim objektom.
30. člen
Gospodarski objekti, vikendi in stanovanjski objekti na
vinorodnih območjih morajo imeti tloris v razmerju stranic od
1:1,5 do 1:2.
Višina teh objektov ne sme presegati 1,5 etaže nad
terenom (na odprti strani), kletni del mora biti vkopan.
Streha mora biti dvokapna z naklonom 45 stopinj, kritina obvezno opečna. Na svislih so lahko čopi. Smer slemena
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta.
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Fasade naj bodo ubito bele barve, lahko so obdelane z
lesom. Na oknih so lahko polkna. Barva lesenih delov naj bo
temna.
Izpostavljene fasade na grebenih in vrhovih morajo biti
zasajene z domačim avtohtonim rastlinjem.
VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNIH,
ENERGETSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV
IN OMREŽIJ
31. člen
Predvideni gradbeni posegi (novogradnje, dozidave,
nadzidave, rekonstrukcije) so dopustne le na komunalno
opremljenih zemljiščih ali zemljiščih, ki jih je možno opremiti.
Komunalno opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima
zagotovljen dovoz na javno cesto in ima v bližini priključke za
elektriko ter rešeno vodooskrbo in odvajanje vseh odpadnih
voda v skladu s tem odlokom.
32. člen
Vodooskrba
Vsi obstoječi in predvideni objekti v naseljih Martjanci,
Moravske Toplice, Noršinci, Lukačevci, Mlajtinci, Ivanci,
Bogojina, Tešanovci, Filovci, Sebeborci, Prosenjakovci, Motvarjevci, Pordašinci in Berkovci morajo biti priključeni na
javno vodovodno omrežje, če to že izgrajeni sistemi vodovodov v teh naseljih omogočajo, oziroma, se morajo priključiti
takoj ko bo to tehnično mogoče in dobijo dovoljenje ali poziv
upravljalca. Do takrat se stanje obstoječih porabnikov ne
menja, novi objekti pa se lahko gradijo le, kolikor upravljalec
obstoječih vodovodnih sistemov lahko zagotovi potrebne
količine vode.
Primarno zajetje za ravenski del občine je na lokaciji
k.o. Mlajtinci za kar se določi v skladu s strokovnimi izsledki
ustrezni varovalni pas, v katerem se omejuje uporaba kemičnih in drugih sredstev v kmetijstvu, ki povzročajo onesnaževanje podtalnice.
Na goričkem delu občine se določijo v skladu s študijo
vodooskrbe za navedeno območje lokacije pomembnejših
zajetij z ustreznimi varovalnimi območji.
Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba
vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin ustrezne vode. V območjih urejanja namenjenih poselitvi, kjer
vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostnih
količin požarne vode in ustreznega pritiska, je potrebno
urediti ustrezne požarne bazene, oziroma zagotoviti odvzem
iz obstoječih vodnjakov, oziroma vodnih površin.
Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno upoštevati minimalne odmike od cevovodov javnega vodovoda.
Do sistema vodooskrbe za celotno občino je potrebno
vse obstoječe vodne vire, iz katerih se oskrbujejo naselja in
zaselki, ustrezno sanirati ter zagotoviti stalen zdravstveni
nadzor.
33. člen
Odvajanje odpadnih voda
V naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija, se morajo vsi
predvideni stanovanjski, poslovni, proizvodni in drugi objekti, ki so ali bodo priključeni na vodovodno omrežje, priključiti
tudi na kanalizacijsko omrežje.
V ureditvenih območjih naselij, zaselkov in ob posamičnih gradnjah, kjer ni kanalizacije, se odvod fekalne vode
rešuje z individualnimi ali skupinskimi vodotesnimi, triprekatnimi greznicami brez odtoka, ki se po potrebi praznijo. V ta
sklop naselij spadajo Krnci, Andrejci, Ivanovci, Kančevci,
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Ratkovci, Lončarovci, Ivanjševci, Središče, Fokovci, Selo,
Suhi Vrh, Čikečka vas, Vučja Gomila in Bukovnica.
Vsebina greznic se ob praznenju mora odvažati na
komunalno čistilno napravo Lukačevcih. Do izgradnje čistilnih naprav v vseh ostalih naseljih, kjer teh še ni, velja, da se
fekalne vode odvažajo na komunalno čistilno napravo v Lukačevcih, s tem, da so investitorji dolžni izgraditi začasne
greznice v minimalni dimenziji glede na velikost in namembnost objekta. V primeru, da je le-ta preveč oddaljena, pa se
odplake iz greznic lahko odvažajo na obdelovalne kmetijske
površine.
Vsebina greznic se ne sme izpuščati direktno v vode,
melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih voda.
V ureditvenih območjih naselij in zaselkov, kjer se bodo
urejale večje utrjene površine ali gradili objekti večjih dimenzij, se mora urediti odvodnja meteornih odpadnih voda. Odvod se mora urediti ločeno od fekalne kanalizacije in obvezno preko lovilcev maščob v bližnje površinske odvodnike, za
kar je potrebno pridobiti soglasje od ustreznega organa.
Objekti z agresivnejšimi odpadnimi vodami in termalne
vode iz kopališč morajo imeti svoj sistem čiščenja.
34. člen
Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s
kmečkih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča).
Gnojnične jame in gnojišča morajo biti neprepustna,
brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se
lahko odvaža na obdelovalne kmetijske površine v skladu z
gnojilnim načrtom. Gnojevka se mora takoj podorati.
V naseljih, zaselkih in ob posamičnih stanovanjskih ali
gospodarskih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati v sklopu ostalih
ureditev na parceli.
35. člen
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je
urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna organizacija.
Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
36. člen
Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki
jih določi upravljalec v svojem soglasju.
V strnjenih naseljih in večjih zaselkih ter pomembnejših
posameznih objektih, površinah in območjih se mora v skladu s potrebami urediti javna razsvetljava.
37. člen
Telekomunikacijsko omrežje in sistemi zvez
Telefonsko omrežje se bo izgrajevalo na podlagi planskih usmeritev. Za posamezno medkrajevno povezavo bo
izdelana ustrezna lokacijska dokumentacija oziroma lokacijski načrt.
V naseljih je v skladu s predpisi dopustna gradnja kabelskih TV in drugih sistemov, vendar le na podlagi ustreznih
strokovnih podlag.
Za posamezen poseg v prostor, s katerimi so tangirane
telekomunikacijske naprave, je potrebno pridobiti telekomunikacijsko soglasje.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
38. člen
Urejanje prometnega omrežja mora biti načrtovano in
izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.
V varovalnih pasovih, obstoječih prometnih površin ni
dopustna gradnja nadzemnih objektov.
Postavitev nadzemnih prometnih, turističnih in drugih
objektov ter gradnja podzemnih naprav v cestnem telesu ali
cestnem pasu je dopustna le s soglasjem upravljalca ceste.
Rekonstrukcija obstoječih cest se mora izvajati na podlagi ustrezne dokumentacije in v skladu s predpisi.
Predvideni priključi na cesto ali sanacija obstoječih,
morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa in da se ne
poškoduje cestno telo.
Prometne površine in dovozi morajo biti urejeni tako,
da omogočajo dostope za primer intervencije.
Pri lokaciji novih objektov in površin je treba glede na
možnosti predvideti skupne priključke za več objektov.
Parkiranje javnih prometnih vozil (avtobusov) in tovornjakov na območju naselij ni dopustno, razen na mestih, ki
so za to določena.
Parkirni prostori, kolesarske steze in pločniki morajo
biti fizično ločeni od cestišča.
Objekti, ki so locirani v neposredni bližini ceste ali
pločnika oziroma drugega prostora za vožnjo oziroma peš
hojo, morajo na strešni kritini imeti snegobrane.

IX. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
SPREMINJAJO PROSTOR
39. člen
Merila in pogoji za druge posege, ki trajno ali začasno
spreminjajo prostor se nanašajo na urejanje površin in območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, in sicer:
– ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč,
– manjše hidromelioracije in agromelioracije v sklopu
že obstoječih (do velikosti 10 ha),
– namakanje kmetijskih površin do velikosti 10 ha,
– manjše regulacije,
– gradnja mostov,
– ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih
gradbenih ali drugih posegov,
– druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti.
Poleg že navedenih pogojev je pri naštetih ureditvah
potrebno upoštevati vse pogoje varovanja naravne dediščine, in sicer:
– ohranitev značilne krajinske podobe območja,
– ohranitev značilne trase obstoječih strug vodotokov,
– ohranitev kvalitetne obvodne vegetacije.
Pri urejanju območij za začasno rabo za določen namen, je potrebno območje po izvedbi posega primerno
sanirati in ga vzpostaviti v prvotno stanje.
Za vse predvidene posege je potrebno izdelati ustrezne strokovne podlage. V postopku priprave sodelujejo vsi
prizadeti in vse pristojne inšpekcijske službe, ki jih določi
upravni organ, pristojen za urejanje prostora.
Izkop gramoza, gline, peska ali drugih naravnih surovin
je dopusten le v sklopu že obstoječih površin za izkoriščanje, ki so evidentirane v planskih aktih v smislu sanacije leteh, in na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije (lokacijska dokumentacija, ureditveni načrt).
Odpiranje novih izkopov za raziskovalno dejavnost je
dopustno le do velikosti, podane v planskih aktih in na
podlagi predhodnih strokovnih podlag.
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X. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE
NARAVNE DEDIŠČINE, KULTURNE DEDIŠČINE
TER DRUGIH DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA

vzdrževalnih del na vodotokih, ki so nujna za zagotavljanje
zahtevane poplavne varnosti prebivalstva.

40. člen
Naravna dediščina na območju občine še ni zavarovana. Že evidentirana ali predlagana območja in objekte je
potrebno ohranjati. Za posege na teh območjih ali v njihovi
bližini pa je potrebno pridobiti mnenje varstvene službe ali
izdelati strokovne podlage vplivov na okolje, ki so obvezna
podlaga za nadaljnje posege na teh območjih.

XII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
ZA POTREBE OBRAMBE IN ZAŠČITE

41. člen
Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo
prostorski ureditveni pogoji, zavarovana z odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Murska Sobota.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije se morajo upoštevati varstveni režimi iz zgoraj navedenega odloka, če gre
za posege na zavarovanih objektih in območjih ali v njihovi
bližini.
Pri posegih na zavarovanih in nezavarovanih objektih je
potrebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje pristojne
varstvene službe (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor). Za posege na zavarovanih in nezavarovanih območjih je potrebno izdelati strokovno podlago vplivov
na okolje oziroma program strokovnih posegov v prostor.
Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana)
so razvidna iz grafičnega dela PUP.
XI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
42. člen
Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno nekontrolirano odpiranje gramoznic in odvažanje gramoza ali peska izven količin, ki so dovoljene z načrtom sanacij oziroma revitalizacije teh območij.
Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja okolja je potrebno sanirati vse obstoječe vire onesnaženja kot so:
– nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda;
– prekomerno izpuščanje zračnih emisij;
– nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv;
– divja odlagališča komunalnih odpadkov;
– nelegalne gramozne jame, peskokope, glinokope
ipd.
Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potrebno upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene vplive na te objekte.
Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzročajo
prekomerne emisije (hrup, smrad ipd.) morajo biti locirani
izven stanovanjskih območij, praviloma na robu naselja. Za
vse tovrstne posege mora v skladu z zakonom o varstvu
okolja in na podlagi uredbe o vrstah posegov v okolje, za
katere je potrebna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS,
št. 66/96) biti izdelano poročilo o vplivih na okolje.
43. člen
Vse trajne spremembe v krajini, povzročene z gradnjo
objektov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kmetijskih in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z
vidika dolgoročnih posledic na okolje.
Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo
brez ustreznega dovoljenja pristojne službe niso dovoljeni,
četudi gre za vzdrževalna dela, razen, ko gre za izvajanje

44. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse
predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.
V lokacijskem postopku je za vsak poseg za katerega
to določi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, potrebno definirati osnovne in dodatne vire požarne vode. Definirati je potrebno tudi interventne poti ter
možnost evakuacije v primeru požara.
XIII. ODSTOPANJA
45. člen
Dopustna so odstopanja od posameznih določil odloka, in sicer:
V funkciji območja (9. člen)
Izjemoma je na posebej označenih vinorodnih območjih (v grafičnih prilogah označena z U–V) dopustna tudi gradnja stanovanjskih objektov ob pogojih:
– da so na območju že stanovanjski objekti;
– da velikost parcele zagotavlja minimalno funkcionalno zemljišče in
– da je zagotovljena minimalna komunalna oprema.
Pod enakimi pogoji je dopustna tudi sprememba namembnosti obstoječih objektov (kleti, vikendov) v stanovanjske objekte.
Pri oblikovanju stanovanjskih objektov je potrebno upoštevati pogoje iz 30. člena tega odloka.
V merilih in pogojih za urbanistično oblikovanje območij (22. člen)
Odstopanja v širini in obliki parcele so dopustna, če
gre za že odmerjeno parcelo in če so z gradnjo na ožji
parceli zagotovljeni odmiki, definirani v tem odloku.
Odstopanja v velikosti in odmikih funkcionalnega zemljišča in v razporeditvi objektov na parceli so možna, če ni
možno zagotoviti v 22. členu definiranih pogojev in če se z
odstopanji ne poslabšajo pogoji funkcioniranja objektov na
obravnavani in na sosednjih parcelah.
Odstopanja v odmikih od javnih cest so možna le v
soglasju z upravljalcem.
Odstopanja v odmikih med objekti so dopustna, če
tako narekuje sistem zazidave, obstoječa razporeditev objektov ter konfiguracija terena in če niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi.
Odstopanje v višini in izvedbi ograje je možno tam, kjer
so ograje ob sosednjih parcelah že drugačne.
Arhitektonsko oblikovanje objektov
(29. in 30. člen)
Odstopanja v tlorisni obliki in višini objektov so dopustna v večjih naseljih, kadar gre za gradnjo objekta, ki bo
zaradi svoje vsebine (namembnosti) dominiral v bližnjem
okolju (javni objekti).
Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe (kritina)
so možna izjemoma v večjih urbaniziranih območjih pod
pogojem, da objekti ne rušijo značilne pozidave in da ne
spreminjajo značilne vedute naselja.
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Pri oblikovanju drugačnih objektov mora sodelovati urbanist – arhitekt.
Odstopanja v oblikovanju objektov iz 30. člena niso
dopustna.
XIV. KONČNA DOLOČILA
46. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Moravske Toplice so na vpogled na sedežu Občine Moravske
Toplice.
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
48. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Goričkega v občini
Murska Sobota (Ur. objave, št. 10/90) v delu, ki se nanaša
na območje Občine Moravske Toplice in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni ravninski del Občine Murska Sobota (Ur. objave, št. 23/91), v delu, ki se nanaša na
območje Občine Moravske Toplice.
49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 278/98
Moravske Toplice, dne 6. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

3529.

Odlok o turistični taksi v Občini Moravske
Toplice

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 20. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95, 60/95
in 23/96) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji
dne 6. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Moravske Toplice
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Moravske Toplice, način poročanja in nadzor nad njenim
odvajanjem.
2. člen
Na območju Občine Moravske Toplice se določa turistična taksa v višini 11 točk. Turistična taksa je prihodek
občine.
3. člen
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna
vrednost pomnoži z vrednostjo točke.

Uradni list Republike Slovenije
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja na območju Občine Moravske
Toplice, v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
5. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske ali druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč
IYHF.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če
mu ne zaračunajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog iz prvega ali drugega odstavka
5. člena tega odloka v evidenci, ki je določena z uredbo
pristojnega ministra.
8. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano
turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun Občine Moravske Toplice.
Osebe iz 6. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma
drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno
število prenočitev posameznega turista in znesek plačane
takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za turizem.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski komunalni inšpektor oz.
pooblaščeni delavec v okviru občinskega upravnega organa.
10. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Občine Moravske Toplice in so razporejena v skladu z
zakonom o pospeševanju turizma in letnim proračunom občine za naslednje namene:
1. v višini 4 točk se namenijo za:
– financiranje turistično informativne dejavnosti,
– kulturno zabavnih prireditev, turističnih prireditev, turistično promocijskih prireditev, likovnih razstav,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– delovanje turistično informativnega centra (turistično
informativnega centra v občini),
– sodelovanje in sofinanciranje dejavnosti društev in
inštitucij s področja turizma,
– sofinanciranje javnih del v občini na področju turistične dejavnosti in varovanja okolja,
– sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične organizacije,
– turistično informiranje s pomočjo ustrezne prometne
signalizacije,
– priprava promocijskih gradiv,
– sofinanciranje prireditev,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene za pospeševanje turizma;
2. v višini 1 točke se namenijo za:
– organizirano delovanje turističnega društva Moravske Toplice v skladu z vsakoletnim ovrednotenim finančnim
planom ter proračunom za preteklo leto,
– sofinanciranje delovanja turistične zveze oziroma pokrajinske turistične organizacije;
3. v višini 4 točk se namenijo za:
– komunalno urejanje območja turističnega naselja Moravske Toplice in okolice Zdravilišča Moravske Toplice,
– čiščenje in urejanje okolja Zdravilišča Moravske Toplice in ožjega centra naselja Moravske Toplice (trg);

Št.

– če ne vodi evidence v skladu z določbo 9. člena tega
odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o
krajevni turistični taksi na območju Občine Moravske Toplice, ki je bil sprejet dne 4. 6. 1996.
Št. 279/98
Moravske Toplice, dne 6. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

MOZIRJE
3530.

Sklep o izvolitvi dodatnega člana občinske
volilne komisije

Na podlagi 33. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 16.
člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje,
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95) je Občinski
svet občine Mozirje na seji dne 8. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o izvolitvi dodatnega člana občinske volilne
komisije
I
Občinski svet občine Mozirje ugotavlja, da je z večino
glasov potrjena nova članica OVK, Blanka Plesec, Šolska
ulica 12 iz Mozirja.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 012-1/98-13
Mozirje, dne 8. okotobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

4. v višini 2 točk se namenijo za:
– urejanje turističnih in vinskih poti ter vzdrževanje naravnih, kulturnih, zgodovinskih in drugih znamenitosti, pomembnih za turizem.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 30.000 tolarjev podjetniki
posamezniki ter najmanj z 30.000 tolarjev sobodajalci in
kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za
prekršek po prvem in drugem odstavku 6. člena tega odloka:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem
odstavku 6. člena tega odloka,
– če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu z
določbo 8. člena tega odloka,
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MURSKA SOBOTA
3531.

Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma za
razdelitev naselja Černelavci in za razdružitev
KS Černelavci

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 in 34/96)
in 23., 62. in 86. člena statuta Mestne občine Murska
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Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98)
je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
13. oktobra 1998 sprejel

SKLEP
o razpisu posvetovalnega referenduma za
razdelitev naselja Černelavci in za razdružitev KS
Černelavci
1. člen
Razpiše se posvetovalni referendum za ugotovitev interesa:
1. občanov naselja Černelavci o razdelitvi naselja Černelavci na dve naselji, in sicer, da se:
– ulici Pušča in Kranjčeva oblikujeta kot novo naselje,
z imenom Pušča,
– preostale ulice v naselju Černelavci, in sicer: Črtomirova, Dalmatinova, Dolga, Gajeva, Gederovska, Gorička,
Jurčičeva, Ledavska, Liškova, Slovenska, Tavčarjeva, Travniška in Zadružna, ostanejo naselje Černelavci;
2. občanov Krajevne skupnosti Černelavci o razdružitvi
dosedanje Krajevne skupnosti Černelavci, tako da vsa naselja te krajevne skupnosti, in sicer: Černelavci, Kupšinci,
Polana, Veščica in novo naselje Pušča, postanejo samostojne krajevne skupnosti.
2. člen
1. Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu v
naselju Černelavci, glasi:
“Ali ste za to, da se naselje Černelavci razdeli na dve
naselji, in sicer, da se:
– ulici Pušča in Kranjčeva oblikujeta kot novo naselje,
z imenom Pušča,
– preostale ulice v naselju Černelavci, in sicer: Črtomirova, Dalmatinova, Dolga, Gajeva, Gederovska, Gorička,
Jurčičeva, Ledavska, Liškova, Slovenska, Tavčarjeva, Travniška in Zadružna, ostanejo naselje Černelavci?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
2. Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu v
naseljih Černelavci, Kupšinci, Polana in Veščica, glasi:
“Ali ste za to, da se Krajevna skupnost Černelavci
razdruži in da vsa naselja te krajevne skupnosti, in sicer:
Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in novo naselje Pušča, postanejo samostojne krajevne skupnosti?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
3. člen
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 22.
novembra 1998, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih,
določenih za lokalne volitve.
4. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati o vprašanju,
navedenim v 2. členu, pod 1. točko, občani in občanke, ki
so vpisani v splošnem volilnem imeniku naselja Černelavci.
Na referendumu imajo pravico glasovati o vprašanju,
navedenim v 2. členu, pod 2. točko, občani in občanke, ki
so vpisani v splošnih volilnih imenikih za naselja Černelavci,
Kupšinci, Polana in Veščica.
5. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči
roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
šteje 22. oktober 1998.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volilna komisija, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi ter zakona o lokalnih volitvah.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na krajevno običajen način.
Št. 00603-1/98
Murska Sobota, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

NAZARJE
3532.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi volilnih enot za volitve občinskega
sveta in župana Občine Nazarje

Na podlagi 17. člena statuta Občine Nazarje (Uradno
glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče,
št. 1/95) ter določil 10., 20. in 21. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 27/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Občinski svet občine Nazarje na 7. izredni seji dne 13.
10. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
volilnih enot za volitve občinskega sveta in
župana Občine Nazarje
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve občinskega
sveta in župana Občine Nazarje (Uradni list RS, št. 67/98)
se spremeni 1. člen in glasi:
“Za volitve v Občinski svet občine Nazarje se določi pet
volilnih enot. Voli se skupno enajst članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je: Savinjska cesta 4, Nazarje.”
2. člen
V 2. členu se doda peta alinea, ki glasi:
“– Volilna enota št. 5 obsega območje naselja Prihova.
Voli se en član občinskega sveta.”
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 068/1/95-98-7
Nazarje, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Nazarje
Pavel Bitenc l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3533.

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in določitvi volilnih enot za volitve
predsednikov in članov sveta krajevnih
skupnosti na območju Občine Nazarje

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 27/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 8. člena
statutarnega sklepa Občinskega sveta občine Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, št. 5/95) je Občinski svet občine Nazarje v soglasju s
Krajevnimi skupnostmi z območja občine na 7. izredni seji
dne 13. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
števila članov svetov krajevnih skupnosti in
določitvi volilnih enot za volitve predsednikov in
članov sveta krajevnih skupnosti na območju
Občine Nazarje
1. člen
V 4. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
Svet krajevne skupnosti Nazarje šteje enajst članov.
Drugi odstavek 4. člena se spremeni in glasi:
Za volitve predsednika Sveta krajevne skupnosti Nazarje se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti
Nazarje, ki obsega naselja: Nazarje, Dobletina, Zavodice,
Žlabor in Prihova.
Četrti odstavek 4. člena se spremeni in glasi:
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
5 volilnih enot, v katerih se skupno voli še deset članov
sveta.
V 4. členu se doda deveti odstavek, ki glasi:
Volilna enota številka pet obsega naselje Prihova. V
volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 068-1/95-98-7
Nazarje, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Nazarje
Pavel Bitenc l. r.

3534.

Sprememba statutarnega sklepa o krajevnih
skupnostih Občine Nazarje

Na podlagi 6. in 91. člena statuta Občine Nazarje
(Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno,
Luče, št. 1/95, 5/95, 2/96, 5/96 in 7/96) je Občinski
svet občine Nazarje na 7. izredni seji dne 13. 10. 1998
sprejel
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SPREMEMBO STATUTARNEGA
SKLEPA
o krajevnih skupnostih Občine Nazarje
1. člen
Tretji odstavek 1. člena sprememb statutarnega sklepa
o krajevnih skupnostih Občine Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, št. 5/96)
se spremeni in glasi:
– Krajevna skupnost Nazarje z naselji: Nazarje, Dobletina, Zavodice, Žlabor in Prihova.
2. člen
4. člen se spremeni, tako da glasi:
Svet krajevne skupnosti Nazarje šteje enajst članov,
Svet krajevne skupnosti Šmartno ob Dreti šteje devet članov, Svet krajevne skupnosti Kokarje šteje sedem članov.
3. člen
Ta sprememba statutarnega sklepa začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu RS.
Št. 068-1/95-98-7
Nazarje, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Nazarje
Pavel Bitenc l. r.

3535.

Sprememba statuta Občine Nazarje

Na podlagi 91. člena statuta Občine Nazarje (Uradno
glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče,
št. 1/95, 5/95, 2/96, 5/96 in 7/96) in v zvezi z odločbo
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-294/98 z
dne 12. 10. 1998 je Občinski svet občine Nazarje na 7.
izredni seji dne 13. 10. 1998 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Nazarje
1. člen
1. člen se spremeni in dopolni tako, da se doda naselje Prihova pod zaporedno številko 15.
2. člen
19. člen se spremeni tako, da prvi odstavek glasi:
Občinski svet ima enajst članov.
Drugi odstavek 19. člena ostane nespremenjen.
3. člen
Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 068-1/95-98-7
Nazarje, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Nazarje
Pavel Bitenc l. r.

Stran
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PODVELKA-RIBNICA
3536.

Razpis volitev v svet vaških skupnosti v Občini
Podvelka-Ribnica

Na podlagi 133. člena statuta Občine Podvelka-Ribnica (MUV, št. 4/95) in na podlagi 110. in 111. člena zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94
in 70/95)

RAZPISUJEM
volitve v svet vaških skupnosti
v Občini Podvelka-Ribnica
I
Volitve v svet vaških skupnosti bodo v nedeljo, 22.
novembra 1998, za naslednje svete vaških skupnosti:
– Podvelka,
– Brezno,
– Lehen na Pohorju,
– Ožbalt,
– Kapla.
II
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 23. 9. 1998.
III
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilni odbori na volišču.
IV
Razpis se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in
Uradnem listu RS.
Župan
Občine Podvelka-Ribnica
Anton Kovše, inž. l. r.

3537.

Odlok o določitvi volilnih enot za preostali del –
Občina Podvelka

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 (n. p. b.), 70/95) je Občinski
svet občine Podvelka-Ribnica na 9. izredni seji dne 1. 10.
1998 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za preostali del – Občina
Podvelka
1
Občina Podvelka se razdeli na 5 volilnih enot, in sicer:
volilna enota št. 1 (Podvelka), ki obsega območje:
Podvelka, Rdeči Breg – del, Janževski Vrh – del;
volilna enota št. 2 (Brezno), ki obsega območje: Brezno, Kozji Vrh – del, Javnek – del;
volilna enota št. 3 (Lehen), ki obsega območje: Lehen,
Janževski Vrh – del, Rdeči Breg – del;
volilna enota št. 4 (Kapla), ki obsega območje: Zgornja
in Spodnja Kapla;
volilna enota št. 5 (Ožbalt), ki obsega območje: Ožbalt,
Javnik – del, Vurmat.

Uradni list Republike Slovenije
2
V posamezni volilni enoti Občine Podvelka se voli naslednje število svetnikov sveta:
v volilni enoti št. 1 (Podvelka): dva svetnika;
v volilni enoti št. 2 (Brezno): dva svetnika;
v volilni enoti št. 3 (Lehen): en svetnik;
v volilni enoti št. 4 (Kapla): dva svetnika;
v volilni enoti št. 5 (Ožbalt): dva svetnika.
3
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu in se objavi v MUV in Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podvelka-Ribnica
Jože Volmajer l. r.

3538.

Sklep o določitvi volišč za preostali del – Občina
Podvelka

Na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je za Občino
Podvelka, Občinska volilna komisija občine Podvelka z dnem
2. 10. 1998 sprejela

SKLEP
o določitvi volišč za preostali del – Občina
Podvelka
1
Občina Podvelka se razdeli na 5 volišč:
– volišče Podvelka: naselja: Podvelka, Rdeči Breg –
del od h. št. 36–41, Janževski Vrh od h. št. 1–32, od 78–
93,
– volišče Brezno: naselja: Brezno, Kozji Vrh – del,
Javnik – del od h. št. 31–64,
– volišče Kapla: naselja: Kapla (Zgornja in Spodnja),
– volišče Ožbalt: naselja: Ožbalt, Javnik – del od h. št.
1–30, Vurmat – del,
– volišče Lehen: naselja: Janževski Vrh – del od h. št.
33–77, Lehen na Pohorju, Rdeči Breg – del od h.
št. 46–76.
2
Sedež volišč:
– volišče Podvelka ima sedež v Restavraciji Merx, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
– volišče Brezno ima sedež na Osnovno šoli BreznoPodvelka, Brezno 78, 2363 Podvelka,
– volišče Kapla ima sedež v dvorani na Kapli, Sp. Kapla 3, 2362 Kapla,
– volišče Ožbalt ima sedež v Gostilni Ožbalt, Kmetijska
zadruga Drava, Ožbalt 3, 2361 Ožbalt ob Dravi,
– volišče Lehen ima sedež na Osnovni šoli BreznoPodvelka, podružnica Lehen, Lehen 49, 2363 Podvelka.
3
Ta sklep začne veljati z 2. 10. 1998 in se objavi v
Medobčinskem uradnem vestniku in Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Podvelka
Silvo Cvetko l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3539.

Sklep o določitvi volišč za novonastalo Občino
Ribnica na Pohorju

Na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je za Občino
Ribnica na Pohorju, Občinska volilna komisija občine Ribnica na Pohorju z dne 30. 9. 1998 sprejela

SKLEP
o določitvi volišč za novonastalo Občino Ribnica
na Pohorju
1
Občina Ribnica na Pohorju se razdeli na dve volišči:
– volišče Ribnica na Pohorju: naselja: Ribnica na Pohorju, Hudi kot od h. št. 1–113, Zg. Orlica – del od h. št.
1–49, Zg. Janževski vrh od h. št. 2, 6, 9 do 16;
– volišče Josipdol: naselja: Josipdol, Zg. Lehen.
2
Sedež volišč:
– volišče Ribnica na Pohorju ima sedež v Gasilskem
domu Ribnica na Pohorju,
– volišče Josipdol ima sedež v bifeju “Glažuta”, Josipdol.
3
Ta sklep začne veljati z 2. 10. 1998 in se objavi v
Medobčinskem uradnem vestniku in Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Ribnica na Pohorju
Melita Puhr l. r.

3540.

Št.

Sprememba statuta Občine Podvelka-Ribnica

Na podlagi 10. člena statuta Občine Podvelka-Ribnica
(MUV, št. 4/95) je Občinski svet občine Podvelka-Ribnica
na 9. izredni seji z dne 1. 10. 1998 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Podvelka-Ribnica
1
Razveljavi se prvi stavek 1. člena spremembe statuta
Občine Podvelka-Ribnica z dne 17. 9. 1998 (objavljen v
MUV), in sicer tako, da glasi:
Občinski svet občine Podvelka ima devet članov. Občinski svet novonastale Občine Ribnica na Pohorju ima sedem članov.
2
Razveljavi se prvi stavek 2. člena spremembe statuta
Občine Podvelka-Ribnica z dne 17. 9. 1998 (objavljen v
MUV), in sicer tako, da glasi:
Za volitve članov občinskega sveta ima Občina Podvelka 5 volilnih enot.
3
Te spremembe statuta Občine Podvelka-Ribnica začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v Medobčinskem
uradnem vestniku in Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podvelka-Ribnica
Jože Volmajer l. r.
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POSTOJNA

3541.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Postojna

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97 in 31/98) je
Občinski svet občine Postojna na 35. seji dne 30. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Postojna
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Postojna.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 SIT na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 SIT na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 SIT
na posameznega volilnega upravičenca.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 SIT za glas, vendar le za tiste glasove, ki sta jih
dobila na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Postojna v roku 30 dni po predložitvi poročila o stroških
volilne kampanje občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-1/98
Postojna, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.
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ROGAŠOVCI
3542.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Rogašovci za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) ter 22. člena statuta Občine
Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogašovci na 31. seji dne 9. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Rogašovci za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Rogašovci za leto 1997, ki obsega:
A) Prihodki proračuna
SIT
1. Prihodki za zagotovljeno porabo
152,742.333,27
2. Prihodki za druge naloge
9,447.721,35
3. Prihodki iz naslova sofinanciranj
8,350.000,00
4. Prenos presežkov iz preteklega leta
740.417,38
Skupaj vsi prihodki proračuna
171,280.472,00

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Rogašovci
1. člen
Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta občine
Rogašovci, ki šteje štirinajst članov, se oblikujejo naslednje
volilne enote:
1. volilna enota Rogašovci, ki zajema območje Krajevne skupnosti Rogašovci z naselji Rogašovci, Kramarovci,
Nuskova, Ocinje, Sotina in Serdica ter območje Krajevne
skupnosti Sveti Jurij, z naseljem Sveti Jurij.
V volilni enoti se voli devet članov občinskega sveta.
2. volilna enota Pertoča, ki zajema območje Krajevne
skupnosti Pertoča z naselji Pertoča, Večeslavci, Fikšinci in
Ropoča.
V volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
2. člen
Za volitve župana Občine Rogašovci je volilna enota
območje Občine Rogašovci.
3. člen
Volitve v občinski svet in župana vodi in izvaja občinska
volilna komisija Občine Rogašovci.

2. člen
B) Odhodki proračuna za leto 1997 znašajo:
SIT
1. Odhodki za tekočo porabo
90,942.643,43
2. Odhodki za investicijsko porabo
79,173.918,80
Skupaj vsi odhodki proračuna
170,116.562,23

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
Občine Rogašovci (Uradne objave, št. 6, z dne 20. 10.
1994).

3. člen
Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve
v višini 0,5% prihodkov proračuna v višini 852.700 SIT.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Sredstva, ki pomenijo v bilančni strukturi presežek prihodkov nad odhodki znašajo 1,163.910 SIT se v celoti
prenesejo med prihodke proračuna občine za leto 1998.

Št. 146/98
Rogašovci, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 153/98
Rogašovci, dne 9. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.

3543.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Rogašovci

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 33/94 in 70/95) ter 22. in
30. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št.
48/95 in 2/96) je Občinski svet občine Rogašovci na seji
dne 25. 9. 1998 sprejel

3544.

Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih
delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov ožjih delov Občine Rogašovci

Na podlagi 19. a. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 71/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 –
odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odl. US RS, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97
in 10/98) ter 22., 30. in 74. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95 in 2/96) je Občinski svet
občine Rogašovci na seji dne 25. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
ožjih delov Občine Rogašovci

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov krajevnih in vaških skupnosti (ožjih delov občine) ter določa število
in območja volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih in
vaških skupnost ter število članov, ki se volijo po volilnih
enotah.
2. člen
Svet krajevne skupnosti Rogašovci šteje deset članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rogašovci
se določi 6 volilnih enot.
1. volilna enota: naselje Sotina
V prvi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
2. volilna enota: naselje Serdica
V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
3. volilna enota: naselje Nuskova
V tretji volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
4. volilna enota: naselje Rogašovci
V četrti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
5. volilna enota: naselje Kramarovci
V peti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota: naselje Ocinje
V šesti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Sv. Jurij šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sv. Jurij se
določi 1 volilna enota.
4. člen
Svet krajevne skupnosti Pertoča šteje deset članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Pertoča se
določi 4 volilne enote.
1. volilna enota: naselje Pertoča
V prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.
2. volilna enota: naselje Ropoča
V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
3. volilna enota: naselje Večeslavci
V tretji volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.
4. volilna enota: naselje Fikšinci
V četrti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
5. člen
Svet vaške skupnosti Sotina šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Sotina se določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Sotina.
6. člen
Svet vaške skupnosti Serdica šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Serdica se
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Serdica.

Št.
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7. člen
Svet vaške skupnosti Nuskova šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Nuskova se
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Nuskova.
8. člen
Svet vaške skupnosti Rogašovci šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Rogašovci se
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Rogašovci.
9. člen
Svet vaške skupnosti Kramarovci šteje tri člane.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Kramarovci se
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Kramarovci.
10. člen
Svet vaške skupnosti Ocinje šteje tri člane.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Ocinje se določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Ocinje.
11. člen
Svet vaške skupnosti Pertoča šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Pertoča se
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Pertoča.
12. člen
Svet vaške skupnosti Ropoča šteje štiri člane.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Ropoča se
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Ropoča.
13. člen
Svet vaške skupnosti Večeslavci šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Večeslavci se
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Večeslavci.
14. člen
Svet vaške skupnosti Fikšinci šteje štiri člane.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Fikšinci se
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Fikšinci.
15. člen
Volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti izvajajo
občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti, v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 147/98
Rogašovci, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.

3545.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
plačah, nadomestilih in nagradah občinskih
funkcionarjev

Na podlagi 22. in 30. člena statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 48/95 in 2/96) je Občinski svet občine
Rogašovci na seji dne 25. 9. 1998 sprejel

Stran

5460 / Št. 71 / 22. 10. 1998

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o plačah,
nadomestilih in nagradah občinskih
funkcionarjev
1. člen
V sklepu o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 2/96 in 30/96) se spremenijo in dopolnijo naslednji členi:
2. člen
V celoti se črta zadnji odstavek 6. člena.

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o imenovanju člana občinske volilne komisije
1. člen
V Občinsko volilno komisijo občine Rogašovci se za
člana imenuje:
– Mencigar Jože, Pertoča 40/a , rojen 1959.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja z dnem
objave.
Št. 149/98
Rogašovci, dne 1. oktobra 1998.

3. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 7. člena, ki se
glasi:
»Člani občinskega sveta prejemajo za udeležbo na sejah občinskega sveta sejnino, v višini 10.000 SIT.«
V drugem odstavku 7. člena se:
»3/7« nadomesti s »5.000 SIT« in »2/7« s 3.000 SIT.«
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se:
»3/7« nadomesti s »5.000 SIT« in »funkcionarji« s
»svetniki.«
V drugem odstavku 8. člena se:
»funkcionarji« nadomesti s »svetniki.«
V tretjem odstavku 8. člena se:
»3/7« nadomesti s »5.000 SIT« in »funkcionarji« s
»svetniki.«
V četrtem odstavku 8. člena se:
»funkcionarji« nadomesti s »svetniki.«
5. člen
Črta se prvi odstavek 9. člena.
6. člen
V celoti se črta 10. člen.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.

SEVNICA
3547.

Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih
virov Podskalica, na območju Krajevne
skupnosti Zabukovje

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83), zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 66/93) ter 22. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in
65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 30. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov
Podskalica, na območju Krajevne skupnosti
Zabukovje
I. SPLOŠNE DOLOČBE

7. člen
Spremembe in dopolnitve sklepa veljajo z dnem objave
v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 1998.
Št. 148/98
Rogašovci, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.

3546.

Sklep o imenovanju člana občinske volilne
komisije

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 22.
in 30. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št.
48/95 in 2/96) je Občinski svet občine Rogašovci na seji
dne 25. 9. 1998 sprejel

1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in ukrepi za
zavarovanje zajetij vodnih virov pri Podskalici pred onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode na območju Krajevne skupnosti Zabukovje.
2. člen
Zavarujejo se zajetja vodnih virov “Pod Skalico 1”, “Pod
Skalico 2” in “Pod Skalico 3”, ki se izkoriščajo za oskrbovanje pitne vode za vasi: Pokojnik, Zabukovje, Završe, Bukovje, Trnovec in Podvrh.
3. člen
Varstveni pasovi za zavarovanje zajetij vodnih virov so
naslednji:
1. najožji varstveni pas – območje z najstrožjim režimom zavarovanja – CONA 1,
2. ožji varstveni pas – območje z strogim sanitarnim
režimom zavarovanja – CONA 2,
3. širši varstveni pas – območje z blagim režimom zavarovanja – CONA 3.
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4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, ki bi lahko
vplival na spremembe lastnosti vodnega vira, je potrebno
pridobiti presojo vpliva posega na vodni vir, ki naj jo izdela za
to usposobljena organizacija.
II. VARSTVENI PASOVI
5. člen
1. Najožji varstveni pas zavzema ograjeno površino v
polmeru 15 metrov okoli zajetja in je namenjen zaščiti samega zajetja, kjer je možno namerno onesnaževanje vode v
zajetju. To so parcelne številke 658 in 640/1, vse k.o.
Zabukovje.
2. Ožji varstveni pas obsega območje, kjer je možno
podzemno vodo, ki priteka v zajetje, razmeroma hitro onesnažiti in predstavlja ozemlje nad vodnimi viri. Tvorijo ga
parcelne številke: 658, 622 in 640/1, vse k.o. Zabukovje.
3. Širši varstveni pas obsega preostali del vodozbirnega območja zajetja. Ta pas prekrivajo travniki in gozd. Tvorijo ga parcelne številke: 640/1, 831/5, 831/2, 832, 826,
640/3, 640/4, 640/2, 620, 621, 622, 623, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 635, 636, 636/1, 637, 638,
638/1, 639, 835, 836/1, 836/2, 840, 841, 842, 844,
845, 846/1, 846/2, 847, 848, 849, 860, 600, 601,
602, 603, 604, 605, 606, 606/1, 606/2, 607, 608,
608/1, 608/2, 608/3, 610/1, 610/2, 611, 612/1,
612/2, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 499/1,
538, 539, 540/1, 540/2, 541, 542, 593, 595, 596, 597
in 598, vse k.o. Zabukovje.
III. VARSTVENI UKREPI
1. Najožji varstveni pas – cona 1
6. člen
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površina je namenjena izključno objektom, ki
služijo za preskrbo z vodo in z njim upravlja upravljalec
javnega vodovoda.
Najožji varstveni pas predstavlja območje s strogim
režimom zavarovanja, za katerega veljajo naslednje določbe:
1. najožji varstveni pas je potrebno ograditi v skladu z
opredelitvami hidrogeoloških raziskav z varnostno ograjo
višine najmanj 1,80 m;
2. prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo
objektov, ki so namenjeni vodovodu;
3. upravljalec vodovodnega sistema mora biti lastnik
zemljišča;
4. prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh
sredstev za zaščito rastlin in živalskih škodljivcev;
5. gradnja kanalizacije preko območja najožjega varstvenega pasu ni dovoljena;
6. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
7. dostop ima le pooblaščena oseba vodovoda in izjemoma ekipa za vzdrževanje vodovoda v spremstvu pooblaščene osebe.
2. Ožji varstveni pas – cona 2
7. člen
V ožjem pasu s sanitarnim režimom se zavaruje vodozbirno območje s strogim režimom varovanja in zanj veljajo
naslednje določbe:
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1. na vseh cestah in poteh ob vstopu v ožji varstveni
pas se postavijo vidne opozorilne table;
2. prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito in
varstvo rastlin ter zatiranje živalskih škodljivcev;
3. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
4. prepovedano je odvzemanje zemlje in gramoza ter
odpiranje novih peskokopov;
5. prepovedano je vsakršno gnojenje z naravnimi (gnoj,
gnojevka) in umetnimi gnojili;
6. dovoljena je adaptacija obstoječih stavb v smislu
izboljšanja higienskih razmer;
7. gradnja kanalizacije in greznic je prepovedana, obstoječe pa je potrebno sanirati do vodotesnosti;
8. zemljišče je lahko namenjeno samo za določene
kulture: travnik, pašnik ali gozdno površino.
3. Širši varstveni pas – cona 3
8. člen
Za širši varstveni pas, ki zajema zbirno območje vodnega vira pa veljajo naslednje določbe:
1. gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje odplak in odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, ki bo odvajalo odpadne vode izven širšega pasu;
2. prepovedana je uporaba zaščitnih sredstev, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi (fungicidi, insekticidi), gnojnice in mineralnih gnojil v času, ko narava miruje;
3. pri žaganju lesa in strojnem obdelovanju kmetijskih
površin je potrebno paziti, da ne pride do izlitja večjih količin
mineralnih olj in goriva v tla;
4. eksploatacija kamna je dovoljena le izjemoma v kamnolomih posebnega družbenega pomena;
5. za gradnjo novih poti je potrebno pridobiti strokovno
mnenje hidrogeologa;
6. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
7. vsa obstoječa gnojišča je potrebno sanirati v skladu
s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 200.000 SIT se
kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki krši 6., 7. ali 8.
člen tega odloka.
Prav tako se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do
50.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe ter posameznik
za storjene prekrške iz zgoraj omenjenih členov odloka o
zaščiti zajetja vodnih virov Pod Skalico, območje Krajevne
skupnosti Zabukovje.
Oseba, pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora, lahko kazen izterja takoj na kraju samem. Kdor povzroči
vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih
ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške
morebitne škode, sanacije in odprave škode.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo
prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v najožjem varstvenem pasu v roku šestih mesecev, v ožjem varstvenem pasu
v enem letu in v širšem varstvenem pasu v dveh letih po
uveljavitvi tega odloka.
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11. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč v varstvenih pasovih, kjer
se omeji izkoriščanje zemljišč so upravičeni do davčne olajšave oziroma odškodnine v skladu z zakonskimi predpisi.
Upravljalec vodovodnega sistema sporazumno z lastnikom zemljišča določi višino in način plačila odškodnine.
12. člen
Postopki, za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenem območju pasov, začeti pred sprejetjem tega odloka, se
nadaljujejo pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim
v določenem pasu, v katerem se nahaja lokacija.
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– M/80.103 dejavnost zavodov za izobraževanje otrok
z motnjami v zdravju.
Dejavnost šteje kot javna služba katere izvajanje je v
javnem interesu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01200-0003/97
Sevnica, dne 30. septembra 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije (okolje – varstvena, komunalna, kmetijska, gozdarska…).
14. člen
Obseg varstvenih pasov zajetij pitne vode je določen v
strokovnih hidrogeoloških podlagah za zavarovanje zajetij
pitne vode Pod Skalico in grafičnih prilogah (kartah) v merilu
1:5000. Karta in ostala dokumentacija je na vpogled na
sedežu občinske uprave Občine Sevnica.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35300-0022/98
Sevnica, dne 30. septembra 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

3548.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40. in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in
65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 30. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
1. člen
Dopolni se 11. člen odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 22/97), ki glasi: »Dejavnosti zavodov po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih,
– P/55.51 storitve menz,
– I/60.23 drug kopenski potniški prevoz.
Dejavnost OŠ Ane Gale po standardni klasifikacije dejavnosti je:

3549.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni
zavod Ciciban Sevnica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40. in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in
65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 30. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Ciciban
Sevnica
1. člen
Spremeni se naslov odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Ciciban Sevnica (Uradni list RS,
št. 22/97, v nadaljnjem besedilu: odlok), ki glasi: “odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica”.
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka, ki glasi: “S tem odlokom
Občina Sevnica, s sedežem na Glavnem trgu 19 a (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni zavod Vrtec Ciciban
Sevnica (v nadaljevanju: zavod).”
3. člen
Spremeni se 2. člen odloka, ki glasi: »Zavod posluje
pod naslednjim imenom: “Vrtec Ciciban Sevnica.”
Sedež zavoda je: “Naselje heroja Maroka 22, Sevnica”. Skrajšano ime zavoda: Vrtec Ciciban Sevnica.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi enoti vrtca ali varstveni družini, če so
za to podani zakonski razlogi.
4. člen
Dopolni se 11. člen odloka, ki glasi: “Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– H/55.51 storitve menz,
– I/60.23 drug kopenski potniški prevoz.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 60200-0071/98
Sevnica, dne 30. septembra 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

3550.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s št. 1301/5 – travnik v izmeri 84 m2, ki je vpisana v ZKV:
seznam III., k.o. Metni Vrh.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in se odpiše od ZKV: seznam III., k.o.
Metni Vrh, vpiše v nov ZKV te iste k.o., in v tem novem ZKV
vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg
19 a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46500-0112/98
Sevnica, dne 30. septembra 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
3551.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), uredbe o
merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne
zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni
list RS, št. 18/96) ter 10. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine
Slovenska Bistrica na 31. redni seji dne 15. 9. 1998 sprejel
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ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji, za območje Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: občina) natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot
in služb civilne zaščite ter drugih sil zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni;
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite in reševanja;
– organizacijo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnosti.
Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih
izhodišč sistema zaščite, reševanja in pomoči v Republiki
Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
II. PRISTOJNOSTI OBČINE
2. člen
Občina ureja in izvaja vartvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
– Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v
skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocene ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje štabov, enot in služb
civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v
občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v
primeru naravnih in drugih nesreč,
– izvajanje programov usposabljanj,
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči
na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
3. člen
Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v občini
aktivirajo sile za zaščito in reševanje so: potres, poplave,
plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi,
neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše in
izpad komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in gospodarske družbe niso zmožni sami obvladati nesreče ali
nezgode.
V celoti se sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivirajo
v vojni.
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4. člen
Izvajanje nalog zaščite in reševanja zagotavljajo v okviru
svojih pristojnosti, pravic in dolžnosti:
– župan;
– poveljnik civilne zaščite;
– štabi, enote in službe civilne zaščite;
– poverjeniki civilne zaščite;
– društva in strokovna združenja, ki opravljajo dejavnost pomembno za zaščito in reševanje;
– javne reševalne službe, gospodarske družbe, zavodi
in druge organizacije;
– prebivalci občine kot posamezniki.
Župan s sklepom določi, katere gospodarske družbe,
zavodi, organizacije in društva se vključujejo v izvajanje operativnih nalog. Medsebojne pravice in obveznosti, naloge in
nadomestila stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog
ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo redno dejavnost, uredita občina in subjekti iz predhodnega stavka s
posebno pogodbo.
III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
5. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč,
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih ter drugih delovnih in bivalnih okoljih.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo
ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja krajevno pristojen štab za civilno zaščito, vodja intervencij gasilske
ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reševanje na
prizadetem območju ali poveljnik civilne zaščite.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja
po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo
delovanje usmerja vodstvo gospodarske družbe, njen štab
civilne zaščite ali poverjenik civilne zaščite.
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite, ki
obsega samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za preprečevanje nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic;
– vzdržujejo objekte ter naprave za zaščito in reševanje
(zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore);
– nabavljajo ustrezna sredstva za osebno zaščito in
prvo pomoč.
IV. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI V OBČINI
6. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite reševanja in pomoči
se v občini organizirajo štabi civilne zaščite, in sicer:
– občinski štab za civilno zaščito;
– sektorski štab za civilno zaščito Slovenska Bistrica,
ki zajema naslednje KS: KS Pohorski odred, KS dr. Jagodič, KS Alfonz Šarh, KS Impol, KS Zg. Ložnica, KS VrholePreloge, KS Zgornja Polskava, KS Spodnja Polskava, KS
Pragersko, KS Črešnjevec in KS Leskovec-Stari log;
– sektorski štab za civilno zaščito Poljčane, ki zajema
naslednje KS:
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KS Poljčane, KS Makole, KS Laporje in KS Studenice;
– sektorski štab za civilno zaščito Pohorje, ki zajema
naslednje KS:
KS Šmartno na Pohorju, KS Tinje in KS Kebelj;
– štabi civilne zaščite gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij.
Delo štaba vodi poveljnik civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Štab ima od tri do deset
članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti,
reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
Poveljnike, namestnike in člane štabov civilne zaščite v
sektorjih imenuje župan s svojim sklepom, na predlog poveljnika civilne zaščite občine.
Poveljnika, namestnika in člane občinskega štaba za
civilno zaščito imenuje župan.
Poveljnike, namestnike in člane štabov v gospodarskih
družbah, zavodih in drugih organizacijah imenuje poslovodni organ.
7. člen
Naloge poveljnika civilne zaščite so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev
za zaščito, reševanje in pomoč;
– vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in
drugih nesrečah;
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za
zaščito, reševanje in pomoč;
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in
predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in
druge nesreče;
– predlaga imenovanje članov štaba civilne zaščite.
Poveljnik civilne zaščite lahko za vodenje posameznih
intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije.
8. člen
Poveljnik civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu.
Poveljniki sektorskih štabov civilne zaščite in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni poveljniku
občinskega štaba civilne zaščite, v gospodarskih družbah,
zavodih in drugih organizacijah, pa pristojnemu organu
upravljanja.
9. člen
V posameznih krajih, večjih stanovanjskih stavbah, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter glede
na ogroženost v bivalnih okoljih, se imenujejo poverjeniki za
civilno zaščito.
Poverjeniki za civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem
okolju.
Poverjenike za civilno zaščito na posameznih območjih
imenuje župan s svojim sklepom.
V gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji imenuje poverjenika za civilno zaščito pristojni organ upravljanja.
10. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se
organizirajo enote in službe civilne zaščite, in sicer:
1. V občini:
– tehnično reševalna enota,
– enota za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
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– enota za prvo pomoč,
– enota za prvo veterinarsko pomoč,
– službe za podporo,
– službe za uporabo in vzdrževanje zaklonišč.
2. V sektorjih (Slovenska Bistrica, Poljčane, Pohorje):
– operativne gasilske enote,
– enote za prvo pomoč.
3. V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah:
– operativne gasilske enote,
– enote za prvo pomoč,
– enote za radiološko, biološko in kemično zaščito,
– službe za uporabo in vzdrževanje zaklonišč.
4. V organizacijah in društvih posebnega pomena za
zaščito in reševanje:
– enote za postavljanje začasnih bivališč,
– enote za iskanje zasutih in pogrešanih oseb,
– enote za uporabo radijskih zvez.
Enote in službe iz prvega odstavka tega člena se organizirajo v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in
usposabljanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96).
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15. člen
Državljani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem
v uporabo civilni zaščiti vozil, strojev, opreme in drugih materialnih sredstev, zemljišč, objektov, naprav ter energetskih
virov, potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih
in drugih nesrečah.
Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev in opreme za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na
stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah.
Državljan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne
sme preprečiti namestitve ali odstraniti sredstev in naprav iz
prejšnjega odstavka.
16. člen
Državljan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v civilni
zaščiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem kraju in ob določenem času oziroma predati materialno
sredstvo, na podlagi poziva pristojnega organa.
Če se ne odzove na poziv in ne opraviči svojega izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za
privedbo.

VI. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
V. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV
11. člen
Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo
državljani:
– sodelovati v civilni zaščiti:
– dajati materialna sredstva (v nadaljnjem besedilu: materialna dolžnost);
– usposabljati ter pripravljati se za osebno in vzajemno
zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
Državljan Republike Slovenije je obveznik civilne zaščite, če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti, ali k
opravljanju delovne dolžnosti, pod pogoji določenimi s predpisi.
Dolžnost sodelovanja v civilni zaščiti se začne z 18.
letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske)
starosti.
12. člen
Prostovoljno lahko v civilni zaščiti sodelujejo:
– moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil
15 let starosti,
– moški in ženske, ki jim je prenehala dolžnost iz prejšnjega člena.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti, imajo
enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne zaščite.
13. člen
V civilno zaščito razporedi občana pristojni organ Ministrstva za obrambo.
V civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne
za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še
ni dopolnil 15 let starosti.
14. člen
Pripadnik civilne zaščite se mora usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.

17. člen
Za odkrivanje, spremljanje in obveščanje o nevarnostih
naravnih in drugih nesreč, se v občini organizira sistem za
opazovanje in obveščanje.
Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljajo: opazovalno omrežje, informacijska podpora ter centri za obveščanje in alarmiranje (v nadaljnjem besedilu: center za obveščanje).
18. člen
Center za obveščanje v občini, ki ima vlogo območnega centra, se organizacijsko, materialno in kadrovsko usposobi za delovanje v primeru večje naravne ali druge nesreče.
Regijski center za obveščanje Maribor, ki pokriva tudi
območje Občine Slovenska Bistrica, deluje neprekinjeno
24 ur dnevno, na številki 112.
VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE
IN REŠEVANJA
19. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali
poveljnik občinskega štaba civilne zaščite, v skladu s pogoji
in situacijo odredi aktiviranje-mobilizacijo:
– delavcev in sredstev gospodarskih družb, zavodov
ter drugih organizacij, štabov in enot civilne zaščite na območju občine;
– občanov ter njihovih sredstev.
Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite
in reševanja občine.
20. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in
drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo, aktiviranci
iz prejšnjega člena, imajo le-ti pravico do povračila dejanskih stroškov škode.
Občani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne
prehrane, če najmanj 4 ure neprekinjeno sodelujejo v akciji
zaščite in reševanja.
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Povračilo oziroma odškodnina občanom in delavcem
ter lastnikom sredstev iz prejšnjega člena gre v breme proračuna občine.
V primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč gredo povračila v breme gospodarske družbe, zavoda ali druge
organizacije ter tudi posameznika, ki je s svojim ravnanjem
povzročil nastanek nesreče.
VIII. NAČRTOVANJE IN VODENJE ZAŠČITE
IN REŠEVANJA
21. člen
Občinski svet kot najvišji organ odločanja v občini ima
na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– sprejema dogoročni program varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program
varstva pred požarom;
– sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva
pred požarom;
– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se
določa tudi dejavnost varstva pred požarom;
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za financiranje požarne varnosti ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– odloča o zagotovitvi sredstev za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
22. člen
Župan ima na področju zaščite in reševanja naslednje
naloge:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
– sprejme načrt zaščite in reševanja;
– določi izvajalce nalog na področju zaščite in reševanja;
– skrbi za izvajanje ukrepov oziroma nalog za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje
posledic naravnih in drugih nesreč;
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
– predlaga razporeditev občanov na dolžnost v civilno
zaščito ter odredi izvajanje materialne dolžnosti;
– določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije na območju občine, ki se vključujejo v sistem zaščite
in reševanja;
– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev
na območju občine, zaradi naravne ali druge nesreče;
– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih ali drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuirane in ogrožene osebe;
– ugotavlja in razglaša povečano požarno ogroženost
na območju občine ter predpiše posebne ukrepe za varstvo
pred požarom.
23. člen
Občinski štab civilne zaščite ima naslednje naloge:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju;
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe in nadzira
njihovo izvajanje;
– odloča o uporabi sil in sredstev;
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje
pri odpravi posledic;
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– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejema občinski svet ali župan;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za
zaščito, reševanje in pomoč;
– izdeluje oceno ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja;
– spremlja nevarnosti, obvešča in alarmira prebivalstvo.
Strokovna, administrativna in tehnična opravila za izvajanje nalog na področju zaščite, rešavanja in pomoči iz
pristojnosti občine opravlja občinska strokovna služba za
zaščito in reševanje.
24. člen
Poslovodni organ v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji:
– skrbi za izvajanje ukrepov za zaščito, reševanje in
pomoč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
Poslovodni organ za neposredno operativno-strokovno
vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč imenuje poveljnika in štab civilne zaščite ali poverjenika za civilno zaščito ter
sprejme načrte zaščite in reševanja.
IX. FINANCIRANJE
25. člen
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna občine,
– iz zavarovalnin,
– iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih
organizacij,
– iz prostovoljnih prispevkov,
– iz drugih virov.
26. člen
Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občinskem proračunu.
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja finančna sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi,
živali, premoženja in okolja.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
so po zakonu dolžne organizirati civilno zaščito ter izvajati
naloge in ukrepe zaščite in reševanja, zagotavljajo sredstva
za nadomestila plač za svoje delavce v času njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in za druge stroške varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
27. člen
Sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih
in drugih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi,
premoženja, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za
življenje, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
X. PRIZNANJA
28. člen
Pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč in gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, ki
delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se za uspehe pri organizaciji in delovanju in posebne
zasluge za pripravljenost, prostovoljno delo in uspešno re-
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ševalno aktivnost dodeljujejo prinanja zaščite in reševanja
občine Slovenska Bistrica, in sicer:
– bronasti znak zaščite in reševanja Občine Slovenska
Bistrica,
– srebrni znak zaščite in reševanja Občine Slovenska
Bistrica,
– zlati znak zaščite in reševanja Občine Slovenska Bistrica.
Priznanja podeljuje župan praviloma ob obeleževanju
dneva civilne zaščite.
Oblika priznanja, kriterije za dodelitev posamezne vrste
priznanja in postopek predlaganja dodelitve priznanja se
določi s posebnim pravilnikom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Župan Občine Slovenska Bistrica in drugi pristojni organi ter organizacije, ki so po zakonu dolžne organizirati
civilno zaščito, izdajo sklepe in druge akte za izvajanje tega
odloka v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
30. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovanju štabov in enot civilne zaščite v Občini
Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 19/87 z dne 15. 5.
1987)
31. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 10/31-16-1/98
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3552.

Odlok o spremembi območij naselij Gladomes,
Fošt, Turiška vas, Tinjska Gora, Malo Tinje,
Cigonca, Levič, Gabernik, Bukovec, Zgornja
Polskava, Kovača vas in Zgornja Bistrica ter
spremembi imen nekaterih naselij na območju
Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86),
določil pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80),
odločbe US (Uradni list RS, št. 58/92) in skladno z 10.
členom statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 35/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
31. redni seji dne 15. septembra 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi območij naselij Gladomes, Fošt,
Turiška vas, Tinjska Gora, Malo Tinje, Cigonca,
Levič, Gabernik, Bukovec, Zgornja Polskava,
Kovača vas in Zgornja Bistrica ter spremembi
imen nekaterih naselij na območju Občine
Slovenska Bistrica
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1. člen
Območji naselij Gladomes in Fošt se spremenita tako,
da se del naselja Fošt s hišnimi številkami 14, 14a, 15 in 16
priključi k naselju Gladomes.
2. člen
Območji naselij Turiška vas in Tinjska Gora se spremenita tako, da se naselju Tinjska Gora priključi hišna številka
Turiška vas 1 (Ivan Vrstovšek) in novozgrajena stanovanjska
hiša (Ferdo Vidmar).
3. člen
Iz območja naselja Malo Tinje se izdvoji območje hiš s
hišnimi številkami od 10 do 19 in se oblikuje območje
naselja z imenom Radkovec.
4. člen
Območji naselij Cigonca in Levič se spremenita tako,
da se naselju Levič priključita hišni številki Cigonca 59 in
Cigonca 60.
5. člen
Iz območja naselja Zgornja Bistrica se izdvoji območje
hiš s hišnimi številkami od 169 do 210 in iz naselja Kovača
vas se izdvojijo območja hiš s hišnimi številkami 115, 115a
in 115b ter se oblikuje območje naselja z imenom Nova
Gora nad Slovensko Bistrico.
6. člen
Območji naselij Gabernik in Zgornja Polskava se spremenita tako, da se del strnjeno pozidanega naselja Gabernik z vsemi pripadajočimi ulicami, razen ulice Gabernik,
priključi k naselju Zgornja Polskava.
7. člen
Območji naselij Bukovec in Zgornja Polskava se spremenita tako, da se območje naselja Bukovec zmanjša za
območje hiš s hišnimi številkami od 1 do 20 in se to območje priključi k naselju Zgornja Polskava.
8. člen
Spremenijo se imena naslednjih naselij:
– Brezje v Brezje pri Oplotnici,
– Dobrova v Dobrova pri Prihovi,
– Globoko v Globoko ob Dravinji,
– Gorica v Gorica pri Oplotnici,
– Gabrnik v Gabernik,
– Hrastovec v Hrastovec pod Bočem,
– Jelovec v Jelovec pri Makolah,
– Kot v Kot na Pohorju,
– Podgrad v Podgrad na Pohorju,
– Razgor v Razgor pri Žabljeku,
– Straža v Straža pri Oplotnici in
– Trnovec v Trnovec pri Slovenski Bistrici.
9. člen
Spremembe mej med naselji potekajo po posestnih
mejah in so prikazane na kopiji načrta PKN 1:5000, ki je
sestavni del tega odloka.
10. člen
Spremembe po tem odloku evidentira GURS – izpostava Slovenska Bistrica v evidenci RPE.
GURS – izpostava Slovenska Bistrica je dolžna v roku
treh mesecev po uveljavitvi tega odloka naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami.
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Stroške izdelave novih tablic, ki so posledica sprememb območij naselij in spremembe imen naselij, nosi Občina Slovenska Bistrica.
11. člen
Občina Slovenska Bistrica v breme proračuna zagotovi
naročilo in postavitev napisnih tabel spremenjenih imen naselij pri vhodu v naselje.
12. člen
Upravna enota Slovenska Bistrica, v roku dveh mesecev po prejemu podatkov, izvede vse spremembe v registru
stalnega prebivalstva občine.
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II. VARSTVENI PASOVI
3. člen
Zavarovano območje zajetja pitne vode Cimerman je
razdeljeno v naslednje varstvene pasove:
– najožji varstveni pas (cona 1) z najstrožjim režimom
varovanja,
– ožji varstveni pas (cona 2) s strogim režimom varovanja,
– širši varstveni pas (cona 3) z blagim – sanitarnim
režimom varovanja.
III. VARSTVENI UKREPI

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 10/31-15-1/98
Slovenska Bistrica, dne 15. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

SLOVENSKE KONJICE
3553.

Odlok o varovanju pitne vode v zajetju
Cimerman

Na podlagi določil 16. in 19. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 73., 76., 81.
člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
34/95), je Občinski svet občine Slovenjske Konjice na 38.
seji dne 30. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o varovanju pitne vode v zajetju Cimerman
I. SPLOŠNI DOLOČBI

4. člen
Z namenom zavarovanja posameznih varstvenih pasov
zajetja Cimerman ta odlok določa, kaj je na območju posameznega varstvenega pasu:
– prepovedano (graditi, izvajati, uporabljati, vgrajevati,
opredeljevati in odlagati),
– obvezno (graditi, izvajati in sanirati),
– dovoljeno (izvajati, graditi in adaptirati, nadzidati in
prizidati),
– potrebno preurediti.
5. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za
širši varstveni pas (cona 3) veljajo tudi za oba znotraj ležeča
pasova (coni 1 in 2).
6. člen
Najožji varstveni pas – cona 1, predstavlja območje z
najstrožjim režimom varovanja, v katerem je dovoljena le
dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo. Zemljišče
najožjega varstvenega pasu mora biti odkupljeno in zemljiško knjižno vpisano na lastnika vodovoda (koncedenta).
Območje mora biti fizično zavarovano – ograjeno in
opremljeno z opozorilnimi tablami. Dostop na območje najožjega varstvenega pasu je dovoljen le pooblaščenim osebam upravljalca vodovoda, inšpekcijskim službam ter pooblaščenim delavcem pristojnih zdravstvenih organizacij za kontrolo in spremljanje kvalitete pitne vode.
V območju najožjega varstvenega pasu ni dovoljena
uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti
rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter gnojenje.

1. člen
S tem odlokom se določa zavarovano območje vodnega vira Cimerman v dolini Žičnice, varstveni pasovi in ukrepi
za zavarovanje vodnega vira pred onesnaženjem.

7. člen
Ožji varstveni pas – cona 2, predstavlja območje s
strogim režimom varovanja pitne vode in obsega prostor,
kjer še obstaja možnost hitrega posrednega ali neposrednega onesnaženja zajetja pitne vode.

2. člen
Obseg zavarovanega območja zajetja pitne vode Cimerman in varstvenih pasov je grafično prikazan v kartografski predlogi hidrogeoloških razmer na vodozbirnem območju zajetja in v strokovnih podlagah za zavarovanje zajetja
pitne vode Cimerman, ki jih je izdelal GEO-HIDRO, d.o.o.
Preserje in se nahajajo na vpogled na Občini Slovenske
Konjice in na sedežu JP Komunala Slovenske Konjice.
Kartografska predloga vsebuje podatke o lokaciji vodnega vira, izdatnosti, mejah prispevnega območja, litološki
sestavi in hidrogeoloških karakteristikah ozemlja, kakor tudi
vrise mej varstvenih pasov v preglednih katastrskih načrtih v
merilu 1:5000.

8. člen
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi
– proizvodne in obrtno servisne objekte,
– energetske objekte, ki bi s svojo tehnologijo škodljivo vplivali na vodni vir,
– stanovanjske in poslovne objekte brez rešene dispozicije odpadnih in površinskih voda preko kanalskega sistema izven območja varstvenih pasov,
– pralnice avtomobilov,
– kampe, kopališča,
– ceste,
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– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi,
– naftovode, plinovode,
– ponikovalnice za odpadne in padavinske vode iz
cestišč,
– komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki bistveno zmanjšujejo količino zajetja pitne
vode,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov ter začasna skladišča posebnih odpadkov,
– pokopališča,
– podzemna skladišča,
– bencinske servise,
2. izvajati
– cestni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi, po nezaščitenih
cestah in železnicah,
– izkop gramoza ob in iz vodotokov in v novih gramoznicah ter eksploatacijo kamna v kamnolomih in peskokopih,
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– od objekta za zajem vode gorvodno na parc. št.
1082, delu 1088/1, 1080, 1077/1, 1075/1 in 1079 k.o.
Žiče ter 22/1 in 20/4 k.o. Tolsti vrh preoravanje travinja in
vnos dušika v tla,
– namakanje kmetijskih površin,
– gnojenje tal z odplakami in odpadki,
– ponikanje padavinskih vod s prometnih in manipulacijskih površin,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodarne,
3. uporabljati
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo
strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti
pitne vode in herbicidov, ki vsebujejo atrazin,
4. vgrajevati
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe
podtalnice,
5. opredeljevati
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa,
6. odlagati
– odpadke.
9. člen
V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
1. graditi
– neprepustno javno in interno kanalizacijsko omrežje
in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost mora izvajalec
dokazati z atestom,
– utrjene neprepustne prometne in manipulacujske površine,
– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne
snovi, kamor je mogoče ujeti tudi rabljeno požarno vodo,
2. izvajati
– odvajanje fekalne (komunalne ) in tehnološke vode v
javno kanalizacijo,
– odvajanje vode iz utrjenih prometnih in manipulativnih
površin,
– opremljanje cest z ustrezno signalizacijo (opozorilne
table),
3. sanirati
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih
in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o
gradnji le-teh.

Št.

71 / 22. 10. 1998 / Stran 5469

10 . člen
V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno:
1. izvajati
– dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo,
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objektih, za katere pooblaščena organizacija iz 26. člena tega
odloka ugotovi, da ne predstavljajo nevarnost za kvaliteto in
količino pitne vode,
– športno rekreacijske dejavnosti,
– pri obdelovanju kmetijskih zemljišč je dovoljen vnos
hranil v tla v skladu s predlogom omejitev pri izkoriščanju
kmetijskih zemljišč z dne 19. 8. 1998.
2. graditi
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih površin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na
tem območju, če je urejeno odvajanje in čiščenje odplak,
– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega
varstvenega pasu, če je urejeno odvajanje odplak,
– objekte družbenega standarda za osnovno preskrbo
prebivalstva, če je urejeno odvajanje odplak,
– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev, če je urejeno odvajanje odplak,
– skladišča za kurilno olje prostornine do 5 m3 , če so
opremljena z neprepustno lovilno skledo enakega volumna,
– športno rekreacijske objekte z minimalnimi spremljajočimi objekti, če je urejeno odvajanje odplak.
3. adaptirati, nadzidati, prizidati
– objekte in naprave tako, da ne ogrožajo vira pitne
vode.
11. člen
V ožjem varstvenem pasu je potrebno preurediti:
– greznice in gnojišča tako, da ni nevarnosti pronicanja
v podzemno vodo oziroma prelivanja na površino,
– obstoječe ceste tako, da se z rekonstrukcijo le-teh
doseže, da v primeru incidentov morebitne razlite tekočine
ne morejo posredno ali neposredno pronicati in ponikati do
podtalnice.
12. člen
Širši varstveni pas (cona 3), predstavlja območje z
blagim – sanitarnim režimom varovanja in zajema prostor,
kjer obstaja možnost, da se padavine iz celotnega padavinskega območja infiltrirajo oziroma površinsko pritečejo do
izvira vode, oziroma prostor, kjer naj se zagotavlja zaščita
pred nerazpadajočimi ali težko razpadajočimi snovmi, ter
nevarnimi kemičnimi in radiološkimi onesnaženji.
13. člen
V širšem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi
– proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte,
ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar (200
m3 v zaključeni celoti) oziroma ali so večja, kot jih dopuščajo
predpisi o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena
skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive
snovi,
– naftovode,
– ponikovalnice za odpadne vode,
– nove komunalne čistilne naprave nad 2000 EE,
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– objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega

vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih posebnih odpadkov,
– pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na kanalizacijo,
– nova pokopališča,
2. izvajati
– cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki
so navadene v predpisih o prevozu nevarnih snovi, po nezaščitenih cestah in železnicah,
– izkop gramoza ob vodotokih in iz njih ter v novih
gramoznicah, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– izkop peska in kamna (z izjemo kamnolomov, ki so
opredeljeni kot kamnolomi posebnega družbenega pomena),
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema,
– sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vednosti upravljalca vodovoda,
– posek lesa na večji površini, tako da obstoji možnost
zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,
– množično vzrejo živali,
– gnojenje tal z odplakami in odpadki,
– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva,
3. uporabljati
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo
strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji (ogrožajo vodni vir) in so opredeljena v predpisih o
higijenski neoporočnosti pitne vode in herbicide, ki vsebujejo atrazin,
4. vgrajevati
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe
podtalnice,
5. odlagati
– odpadke.
14. člen
V širšem varstvenem pasu je dovoljeno:
1. graditi
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih strjenih naselij,
ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev in če je
ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odplak,
– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega
varstvenega pasu, z urejenim odvajanjem odplak,
– objekte družbenega standarda za osnovno oskrbo
prebivalstva, z urejenim odvajanjem odplak,
– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev, z urejenim odvajanjem odplak,
– skladišča za kurilno olje prostornine do 200 m3;
skladišča morajo imeti prvo stopnjo zaščite (dvoplaščna cisterna),
2. izvajati
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objektih, za katere pooblaščena organizacija iz 26. člena ugotovi,
da ne ogrožajo kakovosti pitne vode,
– športno-rekreacijske dejavnosti,
– ponikanje strešnih voda,
– pri obdelovanju kmetijskih zemljišč je dovoljen vnos
hranil v tla v skladu s predlogom omejitev pri izkoriščanju
kmetijskih zemljišč z dne 19. 8. 1998,
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– namakanje kmetijskih površin s čisto vodo,
– pokop na območju, kjer je nad podtalnico ugotovljena plast za vodo neprepustne gline,
3. adaptirati, nadzirati in prizidati
– objekte in naprave tako, da ne ogrožajo virov pitne
vode.
15. člen
V širšem varstvenem pasu je obvezno:
1. graditi
– vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje in
priključiti nanj vse objekte; vodotesnost mora izvajalec dokazati z atestom,
– greznice za individualne stanovanjske obekte, pri katerih ni možno odvajati fekalne vode v javno kanalizacijo
skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic; te greznice so začasne, in sicer do zgraditve nove javne
kanalizacije,
– urejene nepropustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo (ali prek maščobnika v
ponikovalnico),
– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo,
2. odvajati
– v kanalizacijo odpadne (komunalne) in tehnološke
vode,
3. opremiti
– ceste z ustrezno signalizacijo (opozorilne table),
4. sanirati
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih
in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o
gradnji le-teh,
5. izvajati
– rekonstrukcije obstoječih cest tako, da v primeru
nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati v podtalnico.
IV. POSEBNI UKREPI
16. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na
območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo
ogrožen vodni vir.
17. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi, po cestah na območju širšega varstvenga pasu, je omejena na 40 km/h.
18. člen
Varstveni pasovi vodnih virov se označijo z opozorilnimi
tablami. Table se postavijo na meji pasu ob cestah in poteh.
19. člen
O režimu opravljanja z zemljišči in gozdovi v posameznih varstvenih pasovih obvestijo njihove lastnike pristojne
službe Občine Slovenske Konjice.
20. člen
Občina Slovenjske Konjice uvede in vodi kataster skladišč nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi in
drugih nevarnih onesnaževalcev, ki so v območju varstvenih
pasov pitne vode.
Ta mora biti izdelan v rokih in po metodologiji, ki jo
predpišejo predlogi sanacijskih ukrepov.
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V. NAČIN NADZOROVANJA NAD IZVAJANJEM UKREPOV
NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH
21. člen
1. Nadzor nad izvajanjem ukrepov na zavarovanih območjih izvajajo:
– pooblaščene institucije za izvajanje kontrole nad kvaliteto pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo
pitne vode ter varovanih področij,
– inšpekcijski organi, predvsem inšpekcija za okolje,
kmetijska inšpekcija in zdravstvena inšpekcija z izdajanjem
soglasij in dovoljenj ter neposrednega inšpekcijskega nadzora,
– upravni delavci na področju upravnih postopkov izdajanja lokacijskih in gradbenih dovoljenj za posege v prostor
na območju varovanih področij vodnih virov,
– upravljalci javnih in lokalnih vodovodnih sistemov,
– uporabniki pitne vode.
2. Nadzor se izvaja nad:
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostoru zavarovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukrepov na objektih in manipulativnih prostorih,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih
področjih v prostorskem planu oziroma v upravnem postopku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
VI. OBSEG SANACIJSKIH UKREPOV, ROKI IN NOSILCI
IZVAJANJA
22. člen
Za ugotovitev in določitev onesnaževalcev ter uspešno
sanacijo obstoječega stanja v varstvenih pasovih virov pitne
vode je potrebno izdelati predlog sanacijskih ukrepov. Po
naročilu Občine Slovenske Konjice jih izdela za to področje
strokovno usposobljena institucija, potrdi pa jih občinski
svet v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
Onesnaževalci v varstvenih pasovih in občina kot nosilec razvoja komunalne infrastrukture morajo na podlagi sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske programe, ki morajo
vsebovati tehnično rešitev sanacije, koncept financiranja,
roke za izvedbo in ostale obveznosti. Sanacijski programi
morajo biti izdelani v roku treh let po uveljavitvi tega odloka.
Sanacijske programe predpišejo pristojne strokovne službe,
inspekcijke sluzbe pa opravljajo nadzor nad izvajanjem leteh.
Sredstva za izdelavo sanacijskih programov ter njihovo
izvedbo zagotavljajo onesnaževalci za svoje programe in
Občina Slovenske Konjice za sanacijo v smislu ekološke
sanacije nelegalnih odlagališč in izgradnje komunalne in
druge potrebne infrastrukture. Izvajanje sanacijskih programov mora biti vključeno v letne plane onesnaževalcev in
občinski proračun.
VII. NAČIN UVELJAVLJANJA VAROVALNEGA REŽIMA
23. člen
Uveljavljanje varovalnega režima na zavarovanih območjih se uresničuje:
– z izvajanjem postopkov sanacije objektov, naprav,
prometnic in zemljišča na področju varstvenih pasov vodnih
virov,
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– s predpisovanjem pogojev sanitarne zaščite v lokacijskih postopkih za objekte, ki se predvide vajo v varstvenem
pasu,
– z nadzorom in inšpekcijo nad izvajanjem zaščitnih in
drugih ukrepov v zavarovanem območju vodnega vira,
– z omejevanjem izkoriščanja kmetijskih površin in drugih naravnih virov (gramoz, vodne količine).
Uveljavljanje varovalnega režima prične v roku 8 dni po
uveljavitvi tega odloka, dolžne so ga uveljavljati vse upravne
službe, ki izvajajo upravne postopke na območju Občine
Slovenjske Konjice.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
24. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določila 6., 8., 9.,
10., 11., 13., 14. in 15. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
IX. PREHODNE DOLOČBE
25. člen
Upravljalci vodovodov morajo v dveh letih po uveljavitvi
tega odloka urediti najožje varstvene pasove zajetja, s katerim upravljajo na način, kot to določa 6. člen tega odloka.
26. člen
Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih omogoča in
dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja
investitor pridobiti oceno vpliva posega na vir pitne vode pri
pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na območju Občine Slovenjske Konjice. Ocena je podlaga za
izdajo soglasja pristojne zdravstvene inšpekcije.
27. člen
Če se z ukrepi iz ožjega varstvenega pasu omeji obstoječe izkoriščanje kmetijskega zemljišča, je lastnik kmetijskega zemljišča upravičen do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.
Breme omejitve rabe zemljišča se lahko vpiše v zemljiško knjigo na osnovi ugotovljenega javnega interesa, usklajenih planskih dokumentov in izplačane odškodnine iz prvega
odstavka tega člena.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec vodovoda
(koncesionar). Le temu mora biti ob ceni pitne vode zagotovljen vir sredstev (ekološka taksa).
Strokovni kriteriji se opredelijo v skladu z uredbo o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih krmil v tla (Uradni list RS,
št. 68/96) ter z uredbo o mejnih, opazovanih in kritičnih
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št.
68/96).
28. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
varstvenem območju izvirov pitne vode v Žičah in Zrečah
(Uradni list SRS, št. 19/73) in sicer za območje, ki se ureja
s tem odlokom.

Stran

5472 / Št. 71 / 22. 10. 1998

29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01200/0004/98
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
3554.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega
plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za
obdobje 1986 do leta 1990

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne
21. septembra 1998 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega družbenega plana Občine Šentjur
pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Šentjur pri Celju za obdobje 1986 do leta 1990
I
Vsebina sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– predmet in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju
za obdobje 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 32/87);
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine;
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, njihove
naloge in obveznosti ter način njihovega sodelovanja;
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva
potrebna za njihovo pripravo;
– nosilec in koordinator strokovnih aktivnosti priprave
in izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine.
II
Predmet sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine bodo obravnavale novelacijo obstoječih
prostorskih sestavin planskih aktov predvsem za naslednja
področja:
– sprememba namenske rabe prostora glede na pobude občanov za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v
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stavbna za potrebe individualne gradnje, proizvodnih in poslovnih dejavnosti;
– sprememba namenske rabe prostora na območjih
zaraščanja ali krčenja gozdov;
– določitev novih ureditvenih območij naselij;
– širitev obstoječih ureditvenih območij naselij;
– določitev območij razpršene gradnje;
– določitev novih območij, kjer naj bi se izvajale agromelioracije;
– določitev novih območij vodnih virov in varstvenih
pasov zanje;
– širitev omrežja komunalne infrastrukture;
– določitev prometnega omrežja.
V spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov se vključi tudi prostorske sestavine, za katere se
pri pregledu obstoječih gradiv ugotovi, da jih je potrebno in
smiselno dopolniti.
III
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan oziroma občinska strokovna služba
pristojna za prostor (Oddelek za okolje in prostor). Občina
pridobi tudi strokovne podlage sodelujočih organov in organizacij (točka IV in V) za posamezna področja.
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se izbere z javnim razpisom. Naloga nosilca je:
– pregled obstoječih občinskih planskih aktov;
– pregled obstoječih strokovnih podlag in predlog potrebnih dopolnitev;
– izdelava tekstualnega dela – odloka in grafičnega
dela sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine;
– sodelovanje na javnih razpravah;
– priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve;
– sodelovanje pri pridobitvi mnenja o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z republiškim prostorskim planom.
IV
Vsebina in obseg strokovnih podlag
Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine je potrebno pregledati in analizirati obstoječe strokovne podlage, ki se jih po potrebi dopolni.
Strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine so:
– evidenca pobud občanov za spremembo namenske
rabe prostora;
– analiza sprejemljivosti pobud za spremembo namenske rabe prostora;
– strokovne podlage, ki jih posredujejo sodelujoči organi in organizacije (točka V).
Kolikor se v postopku analize obstoječih strokovnih
podlag ugotovi, da je v prostorske sestavine planskih aktov
potrebno vključiti nova področja, se k sodelovanju povabi
njihove nosilce.
V
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine sodelujejo krajevne skupnosti ter
naslednji pristojni organi in organizacije:
– Javno komunalno podjetje Šentjur,
– Elektro Celje,
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– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Geoplin Ljubljana,
– Slovenski plinovodi,
– Slovenske železnice, Enota Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike
Slovenije za ceste,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja, pogoje ali soglasja
tudi drugih organov, se ta pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi, organizacije in skupnosti na zahtevo izvajalca in koordinatorja posredovati svoje strokovne podlage, zahteve in pogoje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Če v
roku 30 dni po prejemu poziva organ ali organizacija ne
posreduje svojega odgovora, se šteje, da ni potrebno usklajevanje njegovih interesov v prostoru.
K osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organizacije v skladu s 35.
členom ZUNDPP podati soglasja, s katerimi potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če tega ne storijo v
predpisanem roku 30 dni, se šteje, da z osnutkom soglašajo.
VI
Terminski plan in postopek sprejemanja
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov dostavi izdelovalec občinski strokovni službi pristojni
za prostor najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe.
Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov. Sklep bo objavljen v
Uradnem listu.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjur
pri Celju in na sedežih krajevnih skupnosti. Razgrnitev bo
trajala 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi v
Uradnem listu.
Na sedežih krajevnih skupnosti se v času javne razgrnitve izvedejo javne obravnave.
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se v času javne razgrnitve posreduje v obravnavo
občinskemu svetu.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
vsi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Obravnavane bodo le tiste pripombe, ki
se bodo konkretno nanašale na predlagane spremembe
namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna in
ostale predloge iz javne razgrnitve. Morebitni novi predlogi
za spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč
v stavbna bodo v skladu z navodilom Ministrstva za okolje in
prostor obravnavani v ponovnem postopku sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, ko se
bo Občina Šentjur pri Celju zanj ponovno odločila.
Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
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Po sprejetju stališč do pripomb koordinator in izdelovalec poskrbita za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v
roku 30 dni ter ga posredujeta Ministrstvu za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike
Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine s poročilom o
pripombah z javne razgrnitve v sprejem občinskemu svetu.
VII
Sredstva
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine so zagotovljena delno v
proračunu občine, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani
Ministrstva za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje.
VIII
Začetek veljavnosti
Program priprave začne veljati z dnem sprejema na
Občinskem svetu občine Šentjur pri Celju.
Št. 352-57/98-112
Šentjur pri Celju, dne 22. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

3555.

Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in Uradni list RS, št. 44/97)
ter na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur je Občinski
svet občine Šentjur pri Celju na 30. seji dne 21. septembra
1998 sprejel

SPREMEMBO ODLOKA
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V prvem odstavku 4. člena se izbriše “in nezazidanega”.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od veljavnosti odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 13/98).
Št. 004-24/98-112
Šentjur pri Celju, dne 22. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.
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TREBNJE
3556.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Trebnje

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi
z 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila
(Uradni list SRS, št. 19/86) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95)
je Občinski svet občine Trebnje na redni seji dne 30. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja v Občini Trebnje na katerih
se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega
stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.
V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna
površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostor, garaža …). Upoštevajo se samo
zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze.
Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna
površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča …), ki je namenjena poslovni dejavnosti.
Nezazidano stavbno zemljišča je zemljišče, ki je po
prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma
za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi
tako, da se upošteva površina, skupno število točk po merilih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.
Za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva samo
30% površine.
4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik
funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik.
5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za
sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
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Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki
se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost oziroma v njih stanuje njihovo osebje,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa, gasilskih in drugih podobnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.)
6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila
je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju
občine.
Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Trebnje.
Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in
izda odločbo pristojni davčni organ.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so razdeljena na
štiri območja:
I. območje obsega naselja: Trebnje,
II. območje obsega naselja: Mirna, Mokronog,
Šentrupert,
III. območje obsega naselja: Veliki Gaber in Velika
Loka ter Čatež z Dolenjo vasjo, Dobrnič,
Dol. Nemška vas, Dol. Ponikve, Gor. Ponikve,
Šentlovrenc, Rakovnik, Pristava, Trebelno, Odrga,
Štefan, Pekel, Studenec in Rožni vrh,
IV. vsa ostala naselja v Občini Trebnje.
8. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na
grafičnih kartah veljavnega družbenega plana Občine Trebnje in so na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine
Trebnje.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje
se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK
9. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. smotrnost uporabe oziroma smotrna izkoriščenost
stavbnega zemljišča,
3. namembnost uporabe stavbnega zemljišča,
4. a) izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v pridobitni dejavnosti,
b) možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih
objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in
storitev,
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Št.

5. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča,
6. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
10. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča
a) s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe:
število točk

a) vodovod
b) električno omrežje
c) javna kanalizacija
d) telefonsko omrežje
e) plinovod

število točk

a) makadamska cesta
10
b) asfaltna cesta
30
c) javna razsvetljava
40
Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske
možnosti priključitve na komunalne naprave.
11. člen
2. Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča:
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za
stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:
I. območje

Individualna
samostojna hiša
Vrstna hiša
Hiša z gospodarskim
poslopjem
Blokovna gradnja

II. območje

III. območje

IV. območje

40
30

30
20

20
10

10
5

30
35

20
25

10
15

5
5

12. člen
3. Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča
se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno
bivanje,
– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško
uporabo in bivalni prostori v zidanicah,
– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni
dejavnosti,
– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega
zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za
nepridobitno poslovno dejavnost.
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost

I. območje

II. območje

III. območje

IV. območje

250
200
150

200
150
100

150
100
50

100
50
40

1. Kategorija
2. Kategorija
3. Kategorija

b) s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe:

Vrsta zidave

13. člen
4. Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v
pridobitni dejavnosti:
a) glede na možnost ustvarjanja dohodka v zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne enote razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Kategorija

20
20
40
20
40
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I. območje

II. območje

III. območje

IV. območje

Stanovanjski namen
40
Počitniški namen
80
Poslovni namen –
nepridobitni
400
Poslovni namen –
pridobitni
420
Nezazidano stavbno
zemljišče
50

35
80

30
70

25
70

350

300

200

400

350

300

40

35

25

b) glede na izjemne možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške
proizvodov in storitev v pridobitni dejavnosti, se posamezne
funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v tri
kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Kategorija

I. območje

II. območje

III. območje

IV. območje

200
150
100

170
120
80

150
100
50

100
50
40

1. Kategorija
2. Kategorija
3. Kategorija

14. člen
5. Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča:
– glede na prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje infrastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Območje

I.
II.
III.
IV.

Število točk

območje
območje
območje
območje

1000
800
700
600

15. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po dejanski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po
13. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se jih smiselno
razporedi v kategorije glede na značilno namembnost uporabe v prilogi.
16. člen
Za motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za stanovanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup,
onesnaženost zraka in dostopnost, na vlogo zavezanca.
Podlaga za določitev stopnje motenosti glede hrupa in
onesnaženosti zraka so veljavni podzakonski akti Vlade RS,
za določitev stopnje motenosti glede na dostopnost stavbnega zemljišča pa strokovno mnenje sodno zapriseženega
cenilca gradbene stroke.
Motenost se ovrednoti z znižanjem naslednjega števila
točk:
I. območje

Hrup
Onesnaženost zraka
Dostopnost

10
10
10

II. območje

III. območje

IV. območje

10
10
10

10
10
10

10
10
10
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17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se
določi tako, da se skupno število točk pomnoži s kvadraturo
stanovanjske oziroma poslovne površine določene v 2. členu tega odloka oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun
nadomestila.
18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje določi s
sklepom Občinski svet občine Trebnje na predlog župana
občine.
Če občinski svet ne določi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. decembra za prihodnje leto, velja za izračun zadnja veljavna vrednost točke, ki jo je sprejel pristojni občinski svet.
19. člen
Sredstva, zbrana od plačil nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč, so prihodek proračuna Občine Trebnje in
se uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč, pripravo in
opremljanje stavbnih zemljišč in investicije v komunalno infrastrukturo. Zbrana sredstva se lahko v skladu s programom KS, porabijo za investicije v komunalno infrastrukturo v
tistih KS, kjer se zbirajo, če tako določa statut občine.

Uradni list Republike Slovenije
22. člen
Občina Trebnje lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost, itd.)
skladno s predpisi o davkih občanov zavezance oprosti plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
O oprostitvi odloča na podlagi pisnega zahtevka zavezanca pristojni davčni organ, zadolžen za odmero nadomestila, po predhodnem mnenju strokovne službe Občine
Trebnje.

IV. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži
prijave za nadomestilo, ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (21. člen odloka), se kaznuje z denarno
kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v trimesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o
davčnem postopku. Pri tem se prvi in drugi trimesečni obrok
oziroma prvi polletni obrok določi na podlagi odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča preteklega leta. Ostali obroki so poračunski. V primeru neplačila nadomestila
vodi izterjavo pristojni davčni organ oziroma pristojno sodišče.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi vse postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem
postopku.
21. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Trebnje posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina
Trebnje, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Trebnje nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in
sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega dne naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.

24. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po
tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so
osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se
vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če
podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem
roku popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.
25. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati
odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Trebnje (Dolenjski list, št. 8/87 in Uradni
list RS, št. 20/91-I, 33/92 in 35/93).
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporabljati pa se začne za odmero nadomestila za
leto 1999.
Št. 423-06-3/98
Trebnje, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.
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3557.

PRILOGA iz 13. člena:
Namembnost uporabe
funkcionalne enote

Proizvodni namen
Kmetijska proizvodnja in gozdarstvo
Kmetijska predelava
Pridobivanje gradbenih surovin
Predelava gradbenih surovin
Pridobivanje rudnin
Predelava rudnin
Predelava kovin
Predelava lesa
Predelava plastike
Izdelava lesnih izdelkov
Izdelava električnih izdelkov in strojev
Izdelava vozil in strojev
Izdelava tekstila, oblačil in obutev
Zaključna dela v gradbeništvu
Izdelava papirja in izdelkov
Izdelava kemičnih izdelkov in goriv
Izdelava prehrambenih izdelkov in pijač
Uslužnostni namen (lokal)
Gostinski lokal
Trgovina
Lekarna
Cvetličarna
Pošta
Banka, hranilnica
Hotel
Prenočišča
Knjigarna, papirnica
Pekarna
Slaščičarna
Prirejanje iger na srečo
Turistična agencija
Storitveni namen (servis)
Frizerski salon
Kozmetični salon
Fotograf
Čistilnica
Avtoličarstvo
Avtomehanika
Avtokleparstvo
Avtoelektrika
Rtv servis
Avtopralnica
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Videoteka
Tisk in založništvo
Veterinarstvo
Avtošola
Vulkanizerstvo
Zdravstveni namen
Splošna ambulanta
Zobozdravstvena ambulanta
Fizioterapevtska ambulanta
Specialistična ambulanta
Izobraževalni namen
Učilnica
Kulturni namen
Vzgojno-varstveni namen
Vrtec
Športno-rekreacijski namen
Fitnes
Teniško igrišče

Kategorija
po 13. členu
točka a)

Kategorija
po 13. členu
točka b)

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
2
3
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1

2
3

2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
1

3
3

3
2
3

1
2
3
3
3

3
2
2
2
3
1

3
3
2
2

2
2
2

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list Republike Slovenije, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena
statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet Občine Trebnje na redni seji dne 30. 9. 1998
sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Trebnje
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 tolarjev za dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Trebnje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3

Št. 414-10-322/98
Trebnje, dne 1. oktobra 1998.

3
2
2
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Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l.
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3558.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95) in 3. člena odloka o javnih poteh v Občini
Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, 12/89, 11/90
in Uradni list RS, št. 20/91-I) je Občinski svet občine Trebnje na 35. seji dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino parc. št. 1075/19 pot v izmeri 64 m2,
vpisana pri vl. št. 44 k.o. Mokronog.
II
Zemljišče parc. št. 1075/19 pot v izmeri 64 m2 k.o.
Mokronog postane last Občine Trebnje.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 46503/0002/98
Trebnje, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

3559.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95) in 3. člena odloka o javnih poteh v Občini
Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, 12/89, 11/90
in Uradni list RS, št. 20/91-I) je Občinski svet občine Trebnje na 35. seji dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino parc. št. 1125/3 pot v izmeri 65 m2,
vpisana pri seznamu III. k.o. Medvedje Selo.
II
Zemljišče parc. št. 1125/3 pot v izmeri 65 m2 k.o.
Medvedje Selo postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot
lastnina Občine Trebnje.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 46503/0001/98
Trebnje, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.
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3560.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4,
5) ter osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino
v Občini Trebnje

Na podlagi 37. 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, 71/93,
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95
odl. US RS in Uradni list RS, št. 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na seji
dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3,
4, 5) ter osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino
v Občini Trebnje
1. člen
Javno se razgrneta osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje
(planske celote 1, 3, 4, 5) (Skupščinski Dolenjski list, št.
4/91 in Uradni list RS, št. 35/93) ter sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini
Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 14/90 in Uradni list
RS, št. 35/93), ki jih je izdelal Projektivni atelje – Prostor,
d.o.o., Kersnikova 9, Ljubljana, pod št. 1067, v septembru
1998.
2. člen
Spremembe in dopolnitve obeh prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na spremembo ureditvenih območij
oziroma na spremembo pogojev za pozidavo in umeščanje
dejavnosti v ureditvenih območjih naselij, ki jih prostorska
izvedbena akta pokrivata.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP bo javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Oddelku za okolje in prostor, Goliev trg 5, trideset dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve bodo organizirane
tudi javne obravnave v vseh tangiranih krajevnih skupnostih.
Obvestilo o času in kraju javnih obravnav bo objavljeno na
krajevno običajne načine.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Občina Trebnje, oddelek za okolje in
prostor, Goliev trg 5, Trebnje.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-03-3/98
Trebnje, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

Št.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidati za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Tržič v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-03/98-08
Tržič, dne 23. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

TRŽIČ
3561.
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Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič

Na podlagi 25. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) ter 16. člena statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) je Občinski svet
občine Tržič na 14. izredni seji dne 23. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Tržič
1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroške volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride po ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katerega je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

VODICE
3562.

Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za
obdobje 1986–1990 za območje Občine
Vodice

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju 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 20.
člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) je
Občinski svet občine Vodice na 41. seji dne 16. 7. 1998
sprejel

ODLOK
o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška
za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Vodice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
za območje Občine Vodice (Uradni list SRS, št. 11/86 in
Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94-2128), družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88,
19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92 in 49/92)
za območje Občine Vodice, v nadaljevanju dolgoročni plan
Občine Vodice.
2. člen
Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine
Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, se na podlagi odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana Šiška
za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št.
49/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000.
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3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990,
se za območje Občine Vodice smiselno uporabljajo v vseh
določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino Ljubljana in
za občine Brezovica, Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Dol
pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče.
4. člen
Dolgoročni plan Občine Vodice se spremeni v tekstualnem delu tako, da se v poglavju 9. “Tabele”, v točki 9.6.
“Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” črta besedilo za prostorske celote Š11 Skaručna in Š14 Vodice
“9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na
območju Občine Vodice
Prostorska
celota

Oznaka
območja
urejanja

Ime območja
urejanja

Š11 SKARUČNA

ŠE11/ 1
ŠM 11/1
ŠR 11/1
ŠS11/ 1
ŠS11/ 2
ŠS11/ 3-1
ŠS 11/3-2
ŠS11/ 4
ŠS11/ 5
ŠS11/ 6
ŠS11/ 7
ŠS11/ 8
ŠS11/ 9
ŠS 11/10
ŠS 11/11
ŠS 11/12
ŠS 11/13
ŠS 11/14-1
ŠS 11/14-2
ŠS 11/14-3
ŠS 11/15
ŠS 11/16
ŠS 11/17
ŠS 11/18
ŠS 11/19
ŠT11/ 1
ŠM14/ 1
ŠM 14/2
ŠO14/ 1
ŠP14/ 1
ŠR 14/1
ŠR 14/2
ŠS14/ 1-1
ŠS14/ 1-2
ŠS14/ 2
ŠS14/ 3- 1
ŠS14/ 3- 2
ŠS 14/4
ŠS 14/5
ŠS 14/6-1
ŠS 14/6-2
ŠS 14/7
ŠS 14/8
ŠS 14/9-1
ŠS 14/9-2
ŠT14/ 1

Povodje
Pokopališče Skaručna
Selo
Skaručna
Skaručna
Polje
Polje
Selo
Šinkov turn
Bukovica
Utik
Novi Utik
Vesca
Pri Benku
Gmajnica
Vojsko
Groblje
Koseze
Koseze
Koseze
Selo–Pri Borštu
Selo–Krožič
Dolge njive
Koseze–Podkot
Šinkov Turn–Na Golem
Avtocesta
Pokopališče Vodice
Bencinska črpalka
Vodice
Lokarje
Jezerje
Vodice
Vodice
Vodice
Vodice
Vodice–Pusence
Vodice
Vodice–Na Dole
Lokarje
Torovo
Zapoge II.
Zapoge I.
Repnje
Dornice
Dobruša
Avtocesta

Š14 VODICE

Poimenovanje v planu
1986–1998

Vrsta
PIA

UN
PUP

ŠS 11/3 Polje

Utik

ŠT 8/1

Donit
ŠS 14/1–del Vodice
ŠS 14/1–del Vodice
Vodice

ŠS 13/7 Zapoge
ŠS 13/8 Repnje

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
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Št.

5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega
odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega plana Občine Vodice 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 obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov
in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov” in nadomesti z besedilom:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih
aktov.
Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za urbanizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v prostor.
Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občinski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela
prostorski izvedbeni načrt.”
7. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Vodice,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in na
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-001/98-017
Vodice, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

3563.

Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto Š 14 Vodice
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»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni
pogoji za plansko celoto Š 14 Vodice (Uradni list RS, št.
55/92-2545), dopolnjeni leta 1998.«
2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine.
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Vodice na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in 1:1000.«
3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja
so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š14 Vodice, 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 RS, št. 55/92) se uporabljajo v delih, ki so skladni s
citiranimi spremembami.«
4. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 14
Vodice določajo merila in pogoje za posege v prostor v tehle
območjih urejanja:
ŠM14/ 1
Pokopališče Vodice
ŠM 14/2
Bencinska črpalka
ŠO14/ 1
Vodice
ŠP14/ 1
Lokarje
ŠR 14/1
Jezerje
ŠR 14/2
Vodice
ŠS14/ 1-2
Vodice
ŠS14/ 2
Vodice
ŠS14/ 3- 1 Pusence
ŠS14/ 3- 2 Vodice
ŠS 14/4
Vodice–Na Dole
ŠS 14/5
Lokarje
ŠS 14/6-1
Torovo
ŠS 14/6-2
Zapoge
ŠS 14/7
Zapoge
ŠS 14/8
Repnje
ŠS 14/9-1
Dornice
ŠS 14/9-2
Dobruša
ŠT14/ 1
Avtocesta

Na podlagi drugega odstavka 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) ter 20. člena statuta
Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet
občine Vodice na 41. seji dne 16. 7. 1998 sprejel

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K
območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so
sestavni del tega odloka.«

ODLOK
o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto Š 14 Vodice

5. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»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.

1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:

I. SKUPNA MERILA IN POGOJI
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2. Pretežna namembnost
Območja urejanja imajo naslednje pretežne namembnosti:
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, pokopališča,
P – površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne 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, poslovne 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 naslednje 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 dovoljene 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 organizacij 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 zemljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim
pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,
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– 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 zagotovi 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
strukturi v območju oziroma ne odstopajo od prevladujočega morfološkega 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 strnjene zazidave vrstnih in atrijskih hiš oziroma 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 organizacij in društev,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja parkirnih in garažnih objektov,
– gradnja stanovanj, v pritljičju je praviloma javni program.
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, zdravstva in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospodarskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko
motilno vplivajo na osnovno dejavnost.
Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objektov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 15 m in najmanj 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 oznak 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,
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– 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 dejavnosti
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 oznak 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 pristojnih 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 objektov,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak 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 pristojnih 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 dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča,
sanitarije, gostinski lokali),
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
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– 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, dovoljeni 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 objektov,
– 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 nadomestne gradnje v ureditvenih območjih naselij
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih
in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne 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 ugotovi koristna površina in namembnost zgradbe, namenjene
za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v skladu z rešitvijo v lokacijski dokumentaciji v celoti ali delno porušiti.
4.12. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v
ureditvenih območjih naselij
Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke enote:
– če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem
in pretežno namembnostjo morfološke enote,
– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam 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 dovoljeni naslednji posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene 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 posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),
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– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih 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 arhitektonske 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 spreminjati. 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, smučišča in podobno,
– gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdarskih objektov,
– urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih površin,
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene 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 posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),
– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih 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 obstajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena gradnja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in spremljajočih 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 prosilec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zemljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev
tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za
potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;
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– 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 zemljiščih, 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 zavarovana 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 s
krajinsko oceno sprejemljivosti posega. 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. Parcele, 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 dovoljena 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 posameznem 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, nadomestne gradnje, prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfološkim vzorcem območja, kadar gre za funkcionalne dopolnitve
ali zgostitve območja.
Spremembe namembnosti obstoječih objektov so dopustne, če so skladne s pretežno namembnostjo območja
in ne poslabšujejo osnovnih pogojev bivanja. Pretežna namembnost območja razpršene gradnje se določi na podlagi
podatkov obstoječega stanja v skladu z merili 2. in 3. točke
5. člena tega odloka. Sprememba namembnosti in nadomestna gradnja nista dovoljeni, kadar gre le za posamične
gospodarske in pomožne objekte.
Za posege v prostor veljajo splošna določila tega
odloka.
7. Začasni in pomožni objekti
Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti na podlagi splošnih določil odloka na zemljiščih, ki so
prometno dostopna.
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Pomožni objekti, večja reklamna znamenja, turistične
oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako,
da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komunalnih 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 materialnih 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, zagotovljena 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 prostor
Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor
je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja 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 morfoloških enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim
objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipično 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 objekti. 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 naravne in kulturne dediščine.
10.2. Oblikovalski kontrasti
Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so
dopustni:
– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programsko enotnega okolja,
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– kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominanto.
Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob izdelavi lokacijske dokumentacije. Stroške presoje krije investitor.
Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša
ipd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih naseljih pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kompleks s svojstveno oblikovno zasnovo in ustrezno ozelenijo.
10.3. Odmiki
V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoječih objektov in enotnega zazidalnega načina, ki se določi z
urbanistično rešitvijo, mora biti odmik novozgrajenega objekta:
– 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 načrtovanih 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 mnenje 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 utemeljen 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 premoščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi
zidovi.
Izgradnja opornega zidu višjega od 1,5 m je dopustna
le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehnike 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 intenzivno
ozelenjen.
11. Urbana oprema
Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske
govorilnice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi,
smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spominska 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 nepozidanem stavbnem zemljišču, ki nima dostopa z javne ceste
oziroma če novogradnja ovira nadaljnjo parcelacijo gradbenih parcel, občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da
se pred izdelavo lokacijske dokumentacije za načrtovani
objekt pridobi:
– geodetski posnetek obstoječega stanja za obravnavano območje,
– urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene
parcele, prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacijskimi pogoji, ter pogoje za oblikovanje objektov,
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– predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.
Velikost območja, za katerega je treba izdelati urbanistično rešitev, določi občinska služba za urbanizem.
Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki
gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko sodeluje 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 dokumentacije.
13. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih 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 komunalnih 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 družinskih 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. Površine za otroška igrišča, določene v točki 4.2. tega člena, niso
vključene v navedeni odstotek zelenih površin.
Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno 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 kulturne dediščine
14.1. Splošna določila
Naravna in kulturna dediščina sta v prostorskih ureditvenih pogojih opreljeni po režimu in vrsti urejanja na:
– naravne spomenike in dediščino z oznako N,
– arheološke spomenike in dediščino z oznakami A:
A1 ( prva stopnja varstvenega režima ),
A2 (druga stopnja varstvenega režima),
A3 (tretja stopnja varstvenega režima),
– kulturno dediščino umetnostnega pomena z oznako
U – sakralni objekti, objekti s historičnim pomenom, gradovi
– etnološke spomenike in dediščino z oznakami E:
E1 (posamični objekt),
E2 (omejitev širitve naselij),
E3 (varovanje ulične linije),
E4 (ranljivost prostora, vedute),
– zgodovinske spomenike in zgodovinsko dediščino iz
obdobja NOV z oznako S.
Na objektih naravne in kulturne dediščine, ki so proglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali naravne znamenitosti, oziroma so v fazi proglasitve, so posegi dovoljeni v
skladu z zakonskimi določili oziroma z določili proglasitvenega dokumenta. Ti objekti so posebej prikazani v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev.
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Na ostalih objektih in območjih naravne in kulturne
dediščine morajo posegi zagotavljati ohranitev njihove izvirnosti, preprečevati spremembo njihove vsebine, oblike in
lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje.
Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih,
ki so pod režimom varovanja naravne in kulturne dediščine
se smejo izvajati le v sodelovanju z Ljubljanskim regionalnim
zavodom za varovanje naravne in kulturne dediščine.
Ti objekti in območja so našteti v prilogi grafičnega dela
PUP.
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 škarpami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),
– krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora
(meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohranjevanje 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 prenavljajo 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 objektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, sprememba namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglasjem
upravljalca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo območja.
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 tehnične 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 komunalnim urejanjem.
Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo
cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora naslednje:
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– 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 vozišča,
– 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani 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 preglednimi 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, enostranski 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 uporabljajo kot javna infrastruktura, morajo ostati javno dobro,
ne glede na lastništvo, dokler se za posamezno cesto oziroma 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 tehnična 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 uporabnika.
Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest
v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.
Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):
– stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
– stanovanje v večdružinski hiši 1,5–2 PM na stanovanje,
– poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine,
– 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 parkirnih 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 režima. 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
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stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi poplavnimi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega
recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna 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 m, 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 vrednosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in
struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.
Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja ribnikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob
soglasju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine oziroma na podlagi predhodne pozitivne presoje
vplivov na okolje.
16. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij
16.1. Splošna določila
Komunalne, energetske in prometne objekte in naprave je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju
planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in eventualno širitev obstoječih pokopališč.
Gradnja objektov je dopustna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno dovozno pot na javno
cesto, priključek na elektriko, rešeno oskrbo z vodo in odvajanje odpadnih vod.
Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno priključiti na zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo
(kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno
omrežje, plinsko omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.
V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen
izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja posameznega voda.
Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.
Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske 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 tehnološke vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, triprekatnih 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 kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.
Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin 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 obstoječih in predvidenih cestah.
Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte
sisteme.
16.4. Električno omrežje
Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varovalnih 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 distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim 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 soglasje upravljalca magistralnega plinovodnega omrežja.
17. Merila in pogoji za varovanje okolja
17.1. Splošna določila
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne
povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. 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 nasipi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene 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 manipulirajo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacij-
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ske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem
razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.
Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno opravljati analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni
recipient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene
struge – 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 prostorsko-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 posege 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 obstoječih stanovanjskih hiš in njihove funkcionalne dopolnitve.
3. Širši (3.) varstveni pas
V širšem varstvenem pasu vodnega vira je prepovedano 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 (obstoječe in nove) objekte;
– utrjene prometne in manipulacijske površine s kontroliranim 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 upoštevati:
– 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 odpadkov. 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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II. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se odstavek »Varstvo okolja, varstvo vodnih virov in ostalih voda« črta in
nadomesti z besedilom:
»Območje varstvenih pasov vodnih virov je prikazano
na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki je
sestavni del tega odloka.«
7. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se:
– besedilo prve vrstice glasi:
»Območje urejanja ŠS 14/1-2 Vodice«;
– v naslovu »Morfološke enote 2A/1, 2A/2, 2A/3,
2A/4, 2D/1« se črta », 2A/4«, tako da se naslov pravilno
glasi »Morfološke enote 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2D/1«,
– črta se besedilo morfološke enote 5C/1,
– morfološka enota »5C/2« se spremeni tako, da glasi
»5C/1«.
8. člen
V 8. členu se pred morfološko enoto 9/1 doda besedilo, ki glasi:
»Morfološka enota 2A/15
Za morfološko enoto 2A/15 je treba izdelati urbanistično rešitev.«
9. člen
Doda se nov 9.a člen odloka, ki glasi:
»Območje urejanja ŠS 14/7 Zapoge
Morfološka enota 3C1
Na župni cerkvi sv. Nikolaja in na pokopališču v Zapogah so dovoljeni vsi posegi vezani na osnovno namembnost
objektov. Za vse posege v navedene objekte, kakor tudi
objekte v neposredni soseščini, je treba pridobiti smernice
pristojne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine.
Morfološka enota 9/1
Dovoljeno je urejanje zelenih površin in postavitev spominskih obeležij.«
10. člen
Doda se nov 9.b člen odloka, ki glasi:
»Območje urejanja ŠS 14/8 Repnje
Morfološke enote 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5
Parcelacija mora slediti internemu cestnemu omrežju.
Prevladujoči tip je obcestna pozidava. Objekti so prostostoječi, pritlični, z izkoriščenim podstrešjem, smeri slemen so
praviloma V-Z oziroma se ravnajo po sosednjih objektih.«
11. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Območje urejanja ŠO 14/1 Vodice
Območje je namenjeno poslovno-stanovanjski gradnji.
Veljajo splošni pogoji gradnje za morfološko enoto 4A. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da investitor pred
posegom v prostor pridobi urbanistično rešitev zaključenega prostorskega območja.
Maksimalni vertikalni gabarit individualnih stanovanjskih hiš:
– P+M, kolenčni zid je maksimalno 1,50 m ali
– VP+M, kolenčni zid je maksimalno 0,80 m ali
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– P+1+M, kolenčni zid je maksimalno 0,30 m.
Maksimalni vertikalni gabarit večdružinskih hiš (nizki
bloki), obrtnih, poslovnih in javnih objektov je P+2+M, kolenčni zid je maksimalno 0,80 m.
Dovoljene so osvetlitve podstrešnih prostorov v obliki
frčad ali podstrešnih oken, izvedenih v strešni ravnini. Streha mora biti dvokapnica, naklon 30 do 40 stopinj, kritina
mora biti temne barve.
Dovoljene so poslovne dejavnosti, ki ne povzročajo
motenj v bivalnem okolju.
V morfološki enoti 9C/1 so na župni cerkvi dovoljena
sanacijska in rekonstrukcijska dela ter urejanje okolice na
podlagi pogojev pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
V morfološki enoti 9/1 so dovoljene le ureditve zelenih
površin, ki ohranjajo značilne poglede na župno cerkev sv.
Marjete.«
12. člen
Doda se nov 11.a člen odloka, ki glasi:
»Območje urejanja ŠP 14/1 Lokarje
Območje je namenjeno gradnji proizvodnih, poslovnih,
obrtnih, servisnih in drugih gospodarskih dejavnosti, na podlagi splošnih določil za morfološko enoto 6A. Pred izdelavo
lokacijske dokumentacije je treba pridobiti presojo vplivov
na okolje.«
13. člen
Doda se nov 11.b člen odloka, ki glasi:
»Območje urejanja ŠR 14/2 Vodice
Dovoljena je gradnja športnih in rekreacijskih objektov
in naprav na podlagi določil za morfološko enoto 8A. Zagotoviti je treba zadostno število parkirnih mest in urediti dostopne poti. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva
pred posegi v prostor izdelavo urbanistične rešitve.«
14. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Vodice,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za
urbanizem in okolje.«
15. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.«
16. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.«
Št. 032-01-001/98-014
Vodice, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.
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Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto Š11 Skaručna

Na podlagi drugega odstavka 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) ter 20. člena statuta
Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet
občine Vodice na 41. seji dne 16. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto Š11 Skaručna
1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni
pogoji za plansko celoto Š11 Skaručna (Uradni list RS, št.
55/92-2543), dopolnjeni leta 1998.«
2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine.;
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Vodice na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in 1:1000.«
3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja
so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š11 Skaručna, 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 RS, št. 55/92-2543) se uporabljajo v delih, ki so
skladni s citiranimi spremembami.«
4. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š11
Skaručna določajo pogoje za posege v prostor v tehle območjih urejanja:
ŠE11/ 1
Povodje
ŠM 11/1
Pokopališče Skaručna
ŠR 11/1
Selo
ŠS11/ 1
Skaručna
ŠS11/ 2
Skaručna
ŠS11/ 3-1
Polje
ŠS 11/3-2
Polje
ŠS11/ 4
Selo
ŠS11/ 5
Šinkov turn
ŠS11/ 6
Bukovica
ŠS11/ 7
Utik
ŠS11/ 8
Novi Utik
ŠS11/ 9
Vesca
ŠS 11/10
Pri Benku
ŠS 11/11
Gmajnica
ŠS 11/12
Vojsko
ŠS 11/13
Groblje
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ŠS 11/14-1 Koseze
ŠS 11/14-2 Koseze
ŠS 11/14-3 Koseze
ŠS 11/15
Selo–Pri Borštu
ŠS 11/16
Selo–Krožič
ŠS 11/17
Dolge njive
ŠS 11/18
Koseze–Podkot
ŠS 11/19
Šinkov turn–Na Golem
ŠT11/ 1
Avtocesta
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K
območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so
sestavni del tega odloka.«
5. člen
Črta se besedilo 5. do vključno 41. člena.
6. člen
Doda se novi 5. člen, ki glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š14 Vodice (Uradni list RS, št. 55/92 in 71/98), veljajo tudi za vsa
območja urejanja v planski celoti Š11 Skaručna, če ni s
posebnimi merili drugače določeno.«

POSEBNA MERILA IN POGOJI
7. člen
42. člen postane novi 6. člen, ki se spremeni tako, da
se črta odstavek »Varovanje okolja – varstvo vodnih virov in
ostalih voda«.
8. člen
Doda se novi 7. člen, ki glasi:
»Območje urejanja ŠR 11/1 Selo
Dovoljena je ureditev smučarske skakalnice in gradnja
nujnih spremljajočih objektov na podlagi pogojev pristojne
službe za varovanje podtalnice.«
9. člen
43. člen postane novi 8. člen.
10. člen
44. člen postane novi 9. člen in se spremeni tako, da
glasi:
»Območje urejanja ŠS 11/5 Šinkov turn
Morfološka enota 9/1
Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
Treba je ohraniti obstoječe drevje, posegi v prostor
niso dovoljeni.«
11. člen
45. člen postane novi 10. člen in se spremeni tako, da
glasi:
»Območje urejanja ŠS 11/6 Bukovica
Morfološke enote 2A/3, 2B/1 in 2B/2
Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
V območju veljajo splošna določila tega odloka pod
pogojem, da je parcelacija v teh morfoloških enotah usklajena z načrtovanim internim cestnim omrežjem.
Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor –
dodatna merila in pogoji
Zazidalna zasnova mora upoštevati zazidalni sistem v
nizu. Posamezni nizi morajo biti enotni. Objekti morajo biti
pritlične ali visokopritlične prostostoječe hiše z izkoriščeno
mansardo, smeri slemen morajo potekati v smeri dostopnih
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cest, pomožni prostori naj bodo praviloma v sklopu osnovnih objektov.«
12. člen
46. člen postane novi 11. člen in se spremeni tako, da
glasi:
»Območje urejanja ŠS 11/7 Utik
Morfološka enota 2D/2
Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
V območju veljajo splošna določila tega odloka pod
pogojem, da je parcelacija v teh morfoloških enotah usklajena z načrtovanim internim cestnim omrežjem.
Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor –
dodatna merila in pogoji
Objekti morajo biti pritlične ali visokopritlične prostostoječe hiše z izkoriščeno mansardo.
Morfološka enota 9C/1
Na kapeli sv. Štefana so dovoljena sanacijska, rekonstrukcijska in restavratorska dela ter urejanje okolice na
podlagi predhodnega mnenja pristojne službe za varstvo
naravne in kulturne dediščine.«
13. člen
47. člen postane novi 12. člen, ki se v naslovu spremeni tako, da glasi:
»Območje urejanja ŠS 11/8 Novi Utik«
Oznaka morfološke enote »8/1« se pravilno glasi
»9/1«,
Oznaka morfološke enote »3A/1« se pravilno glasi
»5C/2«.
14. člen
Doda se novi 13. člen, ki glasi:
»Območje urejanja ŠS 11/15 Selo
Območje urejanja je namenjeno stanovanjski gradnji
na podlagi splošnih določil odloka. Pred posegom v prostor
je treba pridobiti enotno urbanistično rešitev, ki jo potrdi
občinski svet.«
15. člen
Doda se novi 14. člen, ki se glasi:
»Območje urejanja ŠR 11/1 Selo
Območje je namenjeno izgradnji smučarske skakalnice in spremljajočih objektov.«

Št.

»Območje razpršene gradnje R2 ŠK 11/1 Skaručna –
Ribogojnica Povodje, 6G/1«
– naslov tretjega odstavka »Morfološki enoti 6G/2 in
6G/3« spremeni tako, da glasi:
»Območje razpršene gradnje R3 ŠK 11/1 Skaručna –
Gramoznica Veliki travniki 6G/3«
– naslov četrtega odstavka »Morfološka enota 7F/1«
spremeni tako, da glasi:
»Območje razpršene gradnje R4 ŠK 11/1 Skaručna –
Plinska postaja Vodice 7F/1«
Doda se nov peti odstavek, ki glasi:
»Območje razpršene gradnje R5 ŠG 11/1 Skaručna –
Cerkev Marije Device pod turnom
Dovoljene so adaptacije, rekonstrukcije in funkcionalne dopolnitve objektov. Za vse posege je treba pridobiti
mnenje pristojne službe za varovanje naravne in kulturne
dediščine.«
19. člen
51. člen postane novi 18. člen.
20. člen
52. člen postane novi 19. člen in se spremeni tako, da
glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Vodice,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje.«
21. člen
53. člen postane novi 20. člen in se spremeni tako, da
glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.«
22. člen
54. člen postane novi 21. člen in se spremeni tako, da
glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.«
Št. 032-01-001/98-015
Vodice, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

16. člen
48. člen postane novi 15. člen.
17. člen
49. člen postane novi 16. člen. Novi 16. člen se
dopolni z novim zadnjim odstavkom, ki glasi:
»Kot program sanacije so dopustne tudi obrtno-poslovne in športne dejavnosti. Za celotno območje se izdela
ureditveni načrt. Do izdelave ureditvenega načrta so dopustni posegi v prostor v zvezi s sanacijo kamnoloma.«
18. člen
50. člen postane novi 17. člen, ki se spremeni tako,
da se:
– naslov prvega odstavka »Morfološka enota 6F/1«
spremeni tako, da glasi:
»Območje razpršene gradnje R1 ŠK 11/1 Skaručna –
Kmetijska farma, 6 F/1«
– naslov drugega odstavka »Morfološka enota 6G/1«
spremeni tako, da glasi:

71 / 22. 10. 1998 / Stran 5491

3565.

Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 41. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84), 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena
statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96 in
31/98), je Občinski svet občine Vodice na 43. seji dne 1.
10. 1998 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
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1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/98) se v prvem
odstavku 10. člena odloka za besedo “odmerja”, doda beseda “letno”.
2. člen
Drugi odstavek 16. člena se dopolni: “Akontacija se
določi na podlagi podatkov do katerih ima dostop občinska
uprava.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-001/98-046
Vodice, dne 6. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

3566.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na območju Občine Vodice

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85), 18.
člena statuta Občine Vodice je Občinski svet občine Vodice
na 43. seji dne 1. oktobra sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na območju Občine Vodice
1. člen
Za območje Občine Vodice se razpiše referendum o
uvedbi samoprispevka v denarju za financiranje:
– obnove in dograditve vodovodnega sistema na območju občine,
– izvedbe postopkov za začetek gradnje kanalizacije,
– izgradnje vrtca Vodice,
– izboljšanja kvalitete prostorov knjižnice,
– izgradnjo podružnične šole Utik.
2. člen
Referendum bo na dan lokalnih volitev od 7. do 19.
ure, na volilnih mestih, ki jih bo določila občinska volilna
komisija.
3. člen
Iz občinskega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
100 mio SIT. Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo
uporabila za obnovo Osnovne šole Vodice s telovadnico (20
mio SIT), izgradnjo vrtca Vodice (20 mio SIT), izgradnjo
podružnične šole Utik (10 mio SIT), izboljšanje kvalitete
prostorov knjižnice (10 mio SIT), izvedbo postopkov za začetek gradnje kanalizacije (10 mio SIT), za dograditev in
obnovo vodovodnega sistema na območju občine (30 mio
SIT).
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4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekali o uvedbi samoprispevka za dobo 5 let, in sicer od 1. 1. 1999 do 31.
12. 2003.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Vodice, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od
bruto plače oziroma nadomestil bruto plače, zmanjšane za
prispevke in davek,
2. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost mesečno, po stopnji 2% od izbrane zavarovalne osnove,
3. upokojenci, po stopnji 2% mesečno od pokojnine
zmanjšane za davek,
4. krajani in lastniki zemljišč, po stopnji 2% od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, razen od
katastrskega dohodka tistih površin, ki so po določbah zakona o dohodnini, trajno ali začasno oproščeni plačila davka
od katastrskega dohodka,
5. zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt), po stopnji 2% od davčne
osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke.
6. člen
Ne glede na določbe prejšnjega 5. člena, samoprispevka ni mogoče uvesti:
1. od plač delavcev in drugih občanov, ki ne presegajo
zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavcev.
2. od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
3. od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov,
4. od osebnih prejemkov, ki so po zakonu o dohodnini
oproščeni plačila davkov od osebnih prejemkov.
5. od zavarovalne osnove zavezancev iz drugega odstavka 5. člena v primeru, ko se jim zaradi nezmožnosti
opravljanja pridobitne dejavnosti, začasno prekine obveznost plačevanja prispevkov za socialno varnost.
6. od drugih prejemkov, ki jih ta sklep ne navaja.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtrgujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunala in odtrgala samoprispevek DURS, Davčni
urad Ljubljana, izpostava Ljubljana Šiška. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka v določenem roku, se
Občini Vodice dostavi seznam zavezancev, na katere se
samoprispevek nakazuje. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo
obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno
izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala strogo namensko na posebnem računu Občine Vodice pri Agenciji
RS za plačilni promet, Ekspozitura Ljubljana Šiška – občinski samoprispevek. S sredstvi samoprispevka bo upravljal
Občinski svet občine Vodice, ki je tudi odgovoren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo sredstev samoprispevka.
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Št.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolirata Agencija RS za plačilni promet Ljubljana ter Davčni urad – izpostava Šiška, oziroma vsi, ki imajo pristojnost za
kontroliranje, obračunavanje in odvajanje samoprispevka.
9. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija, pri čemer
smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in
določila zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Izid glasovanja se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani Občine Vodice, ki so vpisani v splošni volilni imenik Občine
Vodice.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami,
na katerih je naslednje besedilo:
OBČINA VODICE
Na referendumu, dne 22. 11. 1998 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003
na območju Občine Vodice, ki se bo uporabil za dograditev
in obnovo vodovodnega sistema na območju občine, za
izvedbo postopkov za začetek izgradnje kanalizacije, za izgradnjo vrtca Vodice, za izboljšanje kvalitete prostorov knjižnice ter za izgradnjo podružnične šole Utik, glasujem
ZA

PROTI
(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se
z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Vodice.
13. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi samoprispevka se objavita
v Uradnem listu RS.
14. člen
Za datum referenduma se določi dan lokalnih volitev.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
15. člen
Z dnem, ko prične veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Vodice, ki ga je sprejel občinski svet na 10.
izredni seji dne 15. 9. 1998.
Št. 032-01-001/98-45
Vodice, dne 6. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.
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3567.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Zreče

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97 70/97 in 10/98), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 ter Uradni list RS, št. 5/90, 10/91, 13/93
in 66/93), 3., 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št.
38/96), 20. in 62. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98) je Občinski svet
občine Zreče na seji dne 28. septembra 1998 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji dobave in način oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov z dobavo in odjemom pitne vode.
2. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi
objekti in napravami, ki zagotavlja oskrbo:
– najmanj pet gospodinjstev ali dvajset ljudi in je v
upravljanju upravljavca,
– javnih objektov,
– objektov, namenjenih gostinski ali prehrambeni dejavnosti in
– javnih prometnih sredstev.
3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba,
ki uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja ali koristi
hidrantno omrežje – požarno vodo (v nadaljevanju: uporabnik).
4. člen
Za upravljanje z objekti in z napravami za oskrbo s pitno
vodo v Občini Zreče se pooblastijo krajevne skupnosti in
sicer:
– KS Gorenje za upravljanje vodovoda Gorenje, ki napaja Gorenje, Padeški vrh in Koroško vas,
– KS Resnik za upravljanje vodovoda Resnik,
– KS Skomarje za upravljanje vodovoda Skomarje,
– KS Stranice za upravljanje vodovodov Stranice 1 in
2, ki napajata območje celotne krajevne skupnosti,
– KS Zreče za upravljanje vodovodov Zreče 1 in 2, ki
napajata naselja Boharina, Dobrovlje, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah, Radana vas in Zreče ter vodovod
Brinjeva gora in vodovod Zlakova.
Krajevne skupnosti morajo ob prevzemu objektov in
naprav podati izjavo, da izpolnjujejo pogoje pravilnika o oskrbi s pitno vodo in pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne
vode.
Za upravljanje z vodovodnim omrežjem sklene Občina
Zreče s posamezno krajevno skupnostjo pogodbo o upravljanju, s katero določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravljavec ter pravice in obveznosti upravljavca.
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II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV

Upravljavec izda soglasje k izdaji lokacijskega dovoljenja in dokončno soglasje k projektu.
Uporabnik je k vlogi za izdajo soglasja dolžan priložiti
projektno dokumentacijo na vpogled do izdaje soglasja.
Za dokončno soglasje pred izdajo uporabnega dovoljenja je uporabnik dolžan podati izjavo o tehnično pravilni
izvedbi interne vodovodne instalacije.
Uporabnik, ki prosi za izdajo soglasja za gradnjo objekta, ki ima vpliv na objekte in naprave za pitno vodo, mora
podati upravljavcu tudi podatke o tehnoloških odpadkih oziroma nevarnih snoveh.

6. člen
Naprave za katere je upravljavcu odgovoren uporabnik, so:
– vodomerni jašek ter hišna instalacija,
– interno hidrantno omrežje s pripadajočimi napravami, vodomerom oziroma pogodbeno določenim mestom,
– spojna cev od primarnega ali sekundarnega vodovodnega omrežja vključno z vodomerom.

11. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži ustrezno tehnično dokumentacijo in če razmere na območju na katerega se
uporabnik priključuje, dovoljujejo novo potrošnjo.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,
je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah ter
pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

7. člen
Naprave in objekti za katere je odgovoren upravljavec so:
a) magistralni objekti in naprave:
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za
bogatenje podtalnice,
b) primarni objekti in naprave:
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,
– vodnjaki,
– naprave za predelavo in kondiciranje,
– vodohrani,
– cevovodi od črpališča ali zajetja do sekundarnega
vodovodnega omrežja in vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi in drugimi območji v ureditvenem območju naselja;
c) sekundarni objekti in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju;
– hidrantno omrežje,
– omrežje za vzdrževanje javnih površin.

12. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno
omrežje mora upravljavec določiti:
– minimalne odmike objektov od vodovodnega
omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja
pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– pogoji glede trase, globine in profila priključnega
omrežja,
– profil vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na
območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih za
zajem pitne vode,
– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim
omrežjem,
– mesto priključitve na naprave in objekte za katere je
odgovoren upravljavec in
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je
predvidena trasa vodovoda.

Krajevne skupnosti, ki prevzamejo upravljanje vodovodov od vaških skupnosti, sklenejo z dosedanjimi upravljavci
pogodbo o prevzemu v upravljanje.
5. člen
Naprave in objekti, za zajemanje in dovajanje pitne
vode se glede na odgovornost vzdrževanja delijo na naprave
in objekte upravljavca ter na naprave in objekte uporabnika.

8. člen
Naprave in objekte za oskrbo s pitno vodo delimo
glede na rabo na:
a) naprave in objekte individualne rabe,
b) naprave in objekte skupne rabe.
Naprave in objekti za oskrbo prebivalstva s požarno
vodo ter omrežje za vzdrževanje javnih površin so objekti
skupne rabe. Vsi ostali objekti in naprave pa so objekti
individualne rabe.
9. člen
Upravljavec je dolžan voditi kataster vodovodnega
omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 7. člena tega odloka.
Upravljavec je dolžan voditi register vodovodnih priključkov in hidrantnih mest.
III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE
10. člen
Za priključitev na vodovodno omrežje si mora uporabnik pridobiti soglasje upravljavca.

13. člen
Uporabnik si mora poleg soglasja upravljavca za priključitev objekta na vodovodno omrežje, pridobiti tudi soglasje
lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, po katerih poteka
priključna trasa.
14. člen
Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse
gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in naprave za pitno
vodo.
15. člen
Soglasje za priključek na vodovodno omrežje je lahko
tudi začasno. Začasni odjemalec je lahko vsaka fizična in
pravna oseba, ki potrebuje vodo le začasno.
Ob izdaji začasnega soglasja upravljavec določi poleg
ostalih pogojev tudi rok odstranitve začasnega priključka.
16. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključke uporabniku na
vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil
pogoje soglasja, da je poravnal predpisano priključno takso
ter, da je predložil upravljavcu izjavo o brezhibnosti interne
vodovodne instalacije.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Vodovodni priključek je spojna cev od glavnega voda ali
sekundarnega vodovodnega omrežja vključno z vodomerom.
Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške uporabnika, po končani gradnji pa ga uporabnik brezplačno
prenese v upravljanje upravljavcu.
Stroški vzdrževanja priključka in stroški vzdrževanja vodomera so zajeti v števnini, ki se zaračunava ob ceni vode.
Ob prevzemu vodovodnega priključka v upravljanje,
upravljavec namesti njegovo oznako – črtno kodo.
18. člen
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt uporabnika posebej, pri čemer se mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter količina porabljene vode.
19. člen
Vsa dela na javnem vodovodnem omrežju izvaja in nadzira upravljavec.
Vsa dela na hišnih priključkih izvaja in nadzira upravljavec.
IV. JAVNI HIDRANTI
20. člen
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni
predvsem požarni varnosti ter morajo biti vsak čas dostopni
in v brezhibnem stanju. Podatke o hidrantih in o vseh spremembah na njih posreduje upravljavec vodovoda pristojni
gasilski enoti.
21. člen
Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požara in za
druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca.
O uporabi hidranta mora uporabnik naknadno obvestiti
upravljavca, o trajanju odvzema vode in o morebitnih pomanjkljivostih, ki jih je opazil pri odvzemu vode.
Upravljavec po prejemu obvestila pregleda stanje hidranta.
Uporabnik odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
Hidranti se smejo uporabljati v primeru suše le s soglasjem upravljavca. Za uporabo vode iz hidrantov mora
imeti uporabnik svoj tehnično brezhiben hidrantni nastavek,
ki je registriran pri upravljavcu.
22. člen
Hidrante, ki so vgrajeni v interni inštalaciji ali v industrijskih objektih in se pretok vode ne registrira z vodomerom,
mora plombirati upravljavec vodovoda in morajo biti dostopni ob vsakem času.
Plombo se sme odstraniti le, če pride do požara ali
drugih primerov višje sile.
Če uporabnik o odstranitvi plombe ne obvesti upravljavca vodovoda, se šteje, da je odvzem vode registriran v
času od zadnje kontrole plombiranja do ugotovitve takega
stanja. Upravljavec vodovoda ima v tem primeru pravico
zaračunati vso porabljeno vodo.
V. VODOMERI
23. člen
Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka, namenjen pa je za obračun porabe vode. Vsak vodovodni
priključek mora biti opremljen z vodomerom.
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Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
vodomer ter napeljavo od vhoda v zgradbo do vodomera, če
se le-ta nahaja v zgradbi, na svoje stroške v skladu z veljavnimi sanitarno tehničnimi predpisi, navodili in pogoji soglasja
upravljavca. Prostor, v katerem je vgrajen vodomer, je tipski
jašek, ki ga določi upravljavec in mora biti zunaj objekta ter
mora biti dostopen pooblaščenim delavcem upravljavca vodovoda.
24. člen
Dela z nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem
vodomerov, kot tudi nadzor, lahko opravlja samo upravljavec.
Tip, velikost in mesto vgraditve vodomera, katere določi upravljavec vodovoda, morajo biti razvidni iz dokumentacije za izdajo soglasja.
Vsak vodomer mora biti pregledan in žigosan skladno s
predpisi Urada RS za standardizacijo in meroslovje.
Stroški prve nabave in namestitve vodomera bremenijo
uporabnika.
Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in
plačujejo pavšalno vodarino, so dolžni v roku dveh let vgraditi vodomer na zahtevo upravljavca, skladno z zahtevami iz
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena in
z določili drugega odstavka 23. člena.
Uporabnik ne sme brez soglasja upravljavca izvesti prestavitve vodomera, zamenjavo ali druga dela na vodomeru.
25. člen
V hišni instalaciji so lahko montirani tudi interni vodomeri, ki pa služijo uporabniku za interno porazdelitev potrošnje vode oziroma kontrolo.
26. člen
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na vodovodnem priključku ali vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda. Če
so okvare nastale po krivdi uporabnika ali če le-ta ni takoj
prijavil okvare, nosi stroške popravila oziroma zamenjave
uporabnik. Prav tako uporabnik nosi vse stroške nastale
škode.
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva kontrolo točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah točnosti, nosi
stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa
upravljavec.
27. člen
Stroški nastalih okvar na vodovodnem priključku in vodomeru po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika oziroma lastnika objekta.
VI. NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM V
UPRAVLJANJE
28. člen
Vse vodovodne naprave, ki so še v gradnji ali rekonstrukciji nadzira lastnik ali strokovno usposobljena organizacija, ki jo izbere upravljavec.
Upravljavec ima v primeru, da sam ne vrši nadzora nad
gradnjo ali rekonstrukcijo, pravico opravljati dodatni nadzor
nad izvajanjem del.
Dodatni nadzor s strani bodočega upravljavca obsega
preverjanje izpolnjevanja pogojev oziroma določil tega odloka in tehničnega pravilnika o javnem vodovodu. Če pri gradnji objekta niso bili upoštevani vsi zahtevani pogoji, upravljavec ne prevzame naprave v upravljanje, dokler niso odpravljene vse pomanjkljivosti.
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29. člen
Pri tehničnem pregledu objekta se preverijo zahtevani
pogoji iz prejšnjega člena s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca.
Po opravljenem tehničnem pregledu upravljavec z datumom izdaje uporabnega dovoljenja prevzame objekt v
upravljanje.

32. člen
V skladu z dogovorom med upravljavcem in investitorji,
se uporabniki vode iz vodovodnega omrežja, ki so ga sami
financirali, lahko oprostijo plačila vodarine za določen čas,
ki ga določita upravljavec in uporabniki, v celoti ali v znižanem znesku. Uporabniki pa so dolžni plačati števnino in
državno takso.

30. člen
Za prevzem javnih vodovodov v en sistem in upravljanje
pooblaščenemu upravljavcu po tem odloku, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov in hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove
vrednosti, urejena lastninska razmerja, zaščito vodnega vira,
laboratorijske analize kvalitete pitne vode);
2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi;
3. Izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda
in stroški v zvezi s prevzemom;
4. Sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj izdelan predračun;
5. Izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav;
6. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence,
knjigovodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu,
podatki o terjatvah in dolgovih indr.);
7. Prevzem mora potrditi pristojni organ upravljavca,
preda pa ga organ dosedanjega upravljavca.
Kolikor ob prevzemu niso izpolnjeni vsi navedeni pogoji, se to zapiše v primopredajni zapisnik in se določijo roki, v
katerih mora dosedanji upravljavec določene pogoje izpolniti.

33. člen
Ceno m3 vode, priključno moč in števnino, določi upravljavec skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev in s soglasjem občinskega sveta.

VII. ODČITAVANJE IN OBRAČUN
31. člen
Uporabnik pitne vode iz omrežja javnega vodovoda
plačuje količino porabljene vode v m3 po stanju odčitanem
na vodomeru vodovodnega priključka. Uporabnik poleg dejanske porabe vode plačuje tudi prispevek na priključno
moč, števnino, republiški in občinski davek ter državno takso. Plačilo za oskrbo s pitno vodo je prihodek upravljavca in
se nakaže na njegov žiro račun. Upravljavec je dolžan odvesti državno takso v skladu z uredbo Vlade RS o taksi za
obremenjevanje vode.
Stanje na vodomeru odčitava upravljavec vodovoda oziroma od upravljavca pooblaščena oseba za vse uporabnike
vsak mesec. Upravljavec lahko določi tudi drugače.
V objektih kjer je poleg gospodinjstev prijavljena tudi
gospodarska dejavnost in izveden samo en priključek, uporabnik sklene z upravljavcem posebno pogodbo o meritvi
porabljene vode. Osnova za ugotovitev deleža porabe vode
iz gospodinjstva je povprečna poraba vode na osebo. Kolikor se pogodba ne sklene, se obračunava poraba vode po
gospodarski tarifi za celoten objekt.
Upravljavec mora sredstva, pridobljena s plačili za porabljeno vodo, voditi namensko ločeno. Tako pridobljena
sredstva se uporabljajo namensko.

34. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode, ti
določajo z medsebojnim sporazumom osebo, ki sprejema in
skrbi za poravnavo računov.
Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim uporabnikom iz prejšnjega odstavka ni v pristojnosti upravljavca
vodovoda.
35. člen
V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati porabe vode, se
obračuna za čas okvare pavšalna poraba vode.
36. člen
Uporabnik je dolžan poravnati upravljavcu vodarino v
15 dneh po izstavitvi računa.
V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega
v opominu, upravljavec brez predhodnega opozorila prekine
dobavo vode.
Uporabnik lahko zoper račun za porabljeno vodo v
roku 8 dni po prejemu računa vloži pisni ugovor, če meni, da
mu vodarina ni pravilno odmerjena.
Ugovor ne zadrži plačila računa.
VIII. VARČEVANJE Z VODO
37. člen
Upravljavec je dolžan:
– sistematično in strokovno zmanjševati količino neregistrirane vode (redna sanacija vodovodnega omrežja in redna zamenjava vodomerov),
– voditi optimalno energetsko porabo pri črpanju vode.
38. člen
Uporabniki so dolžni vodo iz vodovodnega omrežja
varčno trošiti.
Upravljavec je dolžan porabo vode nadzirati in sme
omejiti čezmerno rabo, za kar izda navodilo za racionalno
uporabo vode.
39. člen
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju, lahko
župan Občine Zreče izda sklep o varčevanju s pitno vodo, v
katerem določi stopnjo varčevanja in posamezne prepovedi
za uporabo vode.
Uporabnik je dolžan upoštevati določila tega sklepa.
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40. člen
Upravljavec ali pooblaščena oseba s strani upravljavca
nosi vse stroške poškodbe cevovodov in po malomarnosti
izpuščene vode pri priključevanju ali rekonstrukciji na vodovodni mreži ter vse stroške iztoka vode eno uro po ugotovitvi
ali prijavi poškodbe na cevovodu.
41. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaževanje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in
podobno ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa postopati skladno s
sprejetimi načrti ukrepov za take primere. Upravljavec mora
skrbeti predvsem za prednostno preskrbo z vodo osnovnih
življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
42. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
IX. PREKINITEV DOBAVE VODE
43. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi prekine z dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
– če hišna instalacija uporabnika ni brezhibna in je
zaradi te instalacije ogrožena kvaliteta pitne vode,
– v omrežju javnega vodovoda,
– če je bil priključek na vodovodno omrežje izdelan
brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo,
– če notranje instalacije in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja noče odstraniti,
– če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in
pregled vodomera ter hišne instalacije,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec,
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije),
– če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih
vzdrževalnih del na javnem vodovodu,
– če uporabnik ne dovoli vgraditve ali zamenjave vodomera,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo (na vodomeru, hidrantu itd.) ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka,
– če je ugotovljeno, da je uporabnik priključen na vodni vir, ki ni v upravljanju upravljavca,
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode.
Če uporabnik želi, da se mu začasno prekine dobava
vode, je upravljavec to tudi dolžan storiti.
Stroške začasne prekinitve dobave vode plača uporabnik.
44. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali investicijskih del na
omrežju ali nepredvidenih okvar.
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V primeru iz prejšnjega odstavka je upravljavec dolžan
na krajevno običajen način (lokalni radio in lokalni časopis)
obvestiti uporabnike na katere vpliva prekinitev, v nasprotnem primeru je dolžan zagotoviti vodo na drug ustrezen
način.
V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
zavoda za zdravstveno varstvo je upravljavec dolžan obveščati uporabnike o obveznosti prekuhavanja vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu.
X. OBVEZNOSTI IN NALOGE UPRAVLJAVCA IN
UPORABNIKOV
45. člen
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo predvsem naslednje obveznosti:
– izdelati dolgoročni plan zagotavljanja pitne vode, ki
ga predloži v potrditev občinskemu svetu,
– v okviru sprejetega programa vodooskrbe skrbeti za
zadostno količino zdrave pitne vode,
– redno kontrolirati in izvajati ukrepe za zagotavljanje
higiensko neoporečne pitne vode z upoštevanjem ukrepov
za zavarovanje vodnih virov v skladu s predpisi,
– redno vzdrževati in kontrolirati objekte in naprave za
pitno vodo ter gospodarno ravnati z objekti in napravami,
– vzdrževati okolico vodovodnih objektov,
– vgrajevati hidrante na dostopnih mestih, jih primerno
označevati in redno vzdrževati,
– obveščati uporabnike o prekinitvah dobave vode preko lokalnih sredstev javnega obveščanja,
– obveščati občinske pristojne organe o izrednih razmerah na vodovodnih omrežjih,
– skrbeti za redno odčitavanje in obračunavanje porabljene vode,
– skrbeti za redno vzdrževanje in zamenjavo vodomerov,
– izdajati soglasja v skladu z določbami tega odloka,
– opravljati druga dela, ki so povezana z vzdrževanjem
in obnavljanjem vodovodnega sistema.
46. člen
Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževati naprave in objekte, ki so v upravljanju uporabnika,
– omogočiti dostop do vodovodnih objektov in naprav,
– javljati upravljavcu napake, poškodbe na glavnem
omrežju ali vodovodnih priključkih,
– upoštevati navodila o gospodarnem ravnanju z vodo
ter varčevati v času izrednih razmer,
– vzdrževati oznako vodomera – črtno kodo.
– za posege na vodovodnih objektih in napravah ter za
priključitev na omrežje pridobiti soglasje upravljavca.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
47. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
upravljavec javnega vodovoda:
1. če ne vzdržuje hidrantnega omrežja v skladu z določbami pogodbe,
2. če izvede priključek uporabniku, ki ni izpolnil pogojev soglasja ali ni plačal priključne takse (16. člen),
3. če ne upošteva sprejetega sklepa o prednostnem
zadovoljevanju uporabnikov vode (39. člen),
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4. če zaradi planiranih del na javnem vodovodu začasno prekine dobavo pitne vode, pa o tem predhodno ne
obvesti uporabnikov (drugega odstavka 44. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca javnega vodovoda.
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VSEBINA
OBČINE

48. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik:
1. če odvzame vodo iz hidranta brez soglasja upravljavca, razen v primeru požara,
2. če se priključi na javno omrežje brez soglasja
(10. člen),
3. če ne zgradi in ne vzdržuje prostora za vodomer ali
če ne omogoči delavcem upravljavca kontrole vodomera in
odčitavanja (drugega odstavek 23. člena),
4. če ne upošteva navodil in sklepov glede varčnega
trošenja pitne vode (38. in 39. člen),
5. če ne prijavi okvare na priključku oziroma, če ne
odpravi okvare na interni instalaciji (tretja alinea 46. člena),
6. če ne vzdržuje oznake vodomera – črtno kodo (peta
alinea 46. člena).
Z denarno kaznijo 8.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

3498.

49. člen
Z denarno kaznijo 8.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj na mestu posameznik, ki stori kakšno dejanje iz
47. člena.

3506.

3499.
3500.

3501.
3502.
3503.
3504.
3505.

3507.
3508.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3509.

50. člen
Upravljavec prevzame v upravljanje premoženje, sredstva, evidence, pravice, obveznosti in druge podatke iz 30.
člena tega odloka z dnem podpisa pogodbe o upravljanju.
Upravljavec, ki prevzame izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Zreče na
podlagi tega odloka od drugega upravljavca (vaške skupnosti), ne prevzame odgovornosti in finančnih ali drugih bremen za stanje na področju preskrbe s pitno vodo, nastalo
do dneva prevzema gospodarske javne službe.
S prevzemom gospodarske javne službe prevzame
upravljavec odgovornost, da na svoje stroške skrbi za redna, izredna in investicijska vzdrževalna dela na objektih in
napravah ter za vse investicijske naložbe.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe in pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora.
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3510.
3511.
3512.
3513.
3514.
3515.
3516.

3517.

3518.
3519.

Št. 324-06-03/97/98
Zreče, dne 28. septembra 1998.
3520.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

3521.

KOBARID
Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin
za območje Občine Kobarid ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Tolmin za območje Občine Kobarid
Sklep o ceni šolskih prevozov
KRANJ
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 1115/2, k.o. Babni vrt
KRŠKO
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Koprivnica
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Senovo
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Brestanica
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Krško
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Dolenja vas
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Rožno-Presladol
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Zdole
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Gora
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Krško polje
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Podlog
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Leskovec
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Senuše
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Raka
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Trn
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Kostanjevica na
Krki
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za
volitve v Svet krajevne skupnosti Podbočje
KUNGOTA
Sklep o določitvi grobarine za najem grobov na
pokopališčih na območju Občine Kungota
LENART
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Lenart za leto 1998
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lenart
Program priprave zazidalnega načrta Poslovnostanovanjske cone zahodno od Partizanske ceste (C-6)
Program priprave dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
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3522. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart
3523. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov Občine
Lenart v najem
LITIJA
3524. Sklep o razpisu referenduma
MENGEŠ
3525. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Mengeš
3526. Sklep o ukinitvi javnega dobra
MORAVSKE TOPLICE
3527. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 1998
3528. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice
3529. Odlok o turistični taksi v Občini Moravske Toplice
MOZIRJE
3530. Sklep o izvolitvi dodatnega člana občinske volilne komisije
MURSKA SOBOTA
3531. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma za
razdelitev naselja Černelavci in za razdružitev KS
Černelavci
NAZARJE
3532. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in
župana Občine Nazarje
3533. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in
določitvi volilnih enot za volitve predsednikov in
članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Nazarje
3534. Sprememba statutarnega sklepa o krajevnih skupnostih Občine Nazarje
3535. Sprememba statuta Občine Nazarje
PODVELKA-RIBNICA
3536. Razpis volitev v svet vaških skupnosti v Občini
Podvelka-Ribnica
3537. Odlok o določitvi volilnih enot za preostali del –
Občina Podvelka
3538. Sklep o določitvi volišč za preostali del – Občina
Podvelka
3539. Sklep o določitvi volišč za novonastalo Občino
Ribnica na Pohorju
3540. Sprememba statuta Občine Podvelka-Ribnica
POSTOJNA
3541. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Postojna
ROGAŠOVCI
3542. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1997
3543. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Rogašovci
3544. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov
ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
ožjih delov Občine Rogašovci
3545. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev
3546. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije
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SEVNICA
3547. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov
Podskalica, na območju Krajevne skupnosti Zabukovje
3548. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
3549. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Ciciban Sevnica
3550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

5460
5462
5462
5463

SLOVENSKA BISTRICA
3551. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Slovenska Bistrica
5463
3552. Odlok o spremembi območij naselij Gladomes,
Fošt, Turiška vas, Tinjska Gora, Malo Tinje, Cigonca, Levič, Gabernik, Bukovec, Zgornja Polskava, Kovača vas in Zgornja Bistrica ter spremembi imen nekaterih naselij na območju Občine Slovenska Bistrica
5467
SLOVENSKE KONJICE
3553. Odlok o varovanju pitne vode v zajetju Cimerman 5468
ŠENTJUR PRI CELJU
3554. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje
1986 do leta 1990
5472
3555. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč
5473
TREBNJE
3556. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
3557. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Trebnje
3558. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3559. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3560. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
ter osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje

5474
5477
5478
5478

5478

TRŽIČ
3561. Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Tržič
5479
VODICE
3562. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 za območje Občine Vodice
3563. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 14 Vodice
3564. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š11 Skaručna
3565. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3566. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Vodice

5479
5481
5490
5491
5492

ZREČE
3567. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Zreče
5493
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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar
V sodelovanju z Republiško volilno komisijo je založba Uradni list RS pravkar izdala

PREDPISE O LOKALNIH VOLITVAH
IN LOKALNI SAMOUPRAVI
V knjigi je uvodoma objavljen prispevek Kratek vodnik skozi volilna opravila, ki ga je napisal tajnik Republiške volilne komisije
Marko Golobič.
V knjižnici so nato (v neuradno prečiščenih besedilih) objavljeni naslednji predpisi:
ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH s komentarjem, ki sta ga napisala dr. Franc Grad in Pavle Svete, Zakon o evidenci volilne
pravice, Odločba Ustavnega sodišča RS, ki je povezana z lokalnimi volitvami, Zakon o volilni kampanji, Odredba o obrazcih
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o samoupravnih narodnih
skupnostih.
Brošura je namenjena vsem, ki se pripravljajo na bližnje lokalne volitve: političnim strankam in neodvisnim kandidatom,
občinam, krajevnim, vaškim in četrtnim skupnostim, ki morajo po zakonu pripraviti in izvesti postopke kandidiranja za volitve
županov in članov občinskih svetov, svetov krajevnih, vaških ter četrtnih skupnosti.

Pravkar je izšla tudi nova študija dr. Franca Grada

LOKALNA DEMOKRACIJA
Organizacija in volitve
Izvirno delo soustvarjalca slovenskih predpisov o lokalni samoupravi in volitvah ponuja, tudi s pomočjo evropskih zgledov,
odgovore na mnoga odprta vprašanja na teh področjih.

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q 10466 Predpisi o lokalnih volitvah in lokalni samoupravi · Cena 1050 SIT · Štev. izvodov
q 10468 dr. Franc Grad: Lokalna demokracija

· Cena

4200 SIT · Štev. izvodov
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