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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (ZP-K)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-K)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. oktobra 1998.
Št. 001-22-93/98
Ljubljana, dne 23. oktobra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREKRŠKIH (ZP-K)
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 –
odločba US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US in 87/97) se v 5. členu v prvem odstavku besedi “s
prenehanjem“ nadomestita z besedama “in prenehanje“.
V petem odstavku se besedi “s prenehanjem“ nadomestita z besedama “in prenehanje“.
2. člen
Za 29. členom se doda naslov 29.a člena, ki se glasi:
“Kazenske točke v cestnem prometu in prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja“.
V 29.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse
kategorije motornih vozil se v primerih najhujših kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa izreče posamezniku že ob
enkratni storitvi tovrstnega prekrška, če zakon tako določa.“.
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V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za
besedilom “Kazenske točke v cestnem prometu“ doda besedilo “in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja“.
Na koncu tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek,
se doda nov stavek, ki se glasi:
“Vozniku začetniku se sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja izreče, če v času dveh let doseže ali
preseže sedem kazenskih točk v cestnem prometu.“
Četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
V osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se
besedilo “izrečenih ukrepih iz tretjega odstavka tega člena“
nadomesti z besedilom “in pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja“.
Deveti odstavek postane osmi odstavek.
3. člen
V 35. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. začasni odvzem motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem;“.
4. člen
Naslov 37.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“Začasen odvzem motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem“.
V 37.a členu se v prvem odstavku besedilo “Motorno
kolo, kolo z motorjem“ nadomesti z besedilom “Motorno
vozilo v cestnem prometu“.
Na koncu drugega odstavka se črta pika in doda besedilo “oziroma če je lastnik neznan.“.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Vozilo se vrne lastniku po izteku varstvenega ukrepa.
Če lastnik ne prevzame vozila v roku treh mesecev, se to
proda na način, ki ga določa zakon.“
5. člen
V 44. členu se v tretjem odstavku besedilo “motornega
kolesa in kolesa z motorjem“ nadomesti z besedilom “motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim
motorjem“.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena se lahko mladoletniku ob izrečenem vzgojnem ukrepu
ali denarni kazni izrečejo tudi kazenske točke v cestnem
prometu in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.“.
6. člen
V 152. členu se prvem stavku četrtega odstavka besedilo “motornega kolesa in kolesa z motorjem,“ nadomesti z
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besedilom “motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s
pomožnim motorjem,“.
7. člen
V 159. členu se na koncu petega odstavka črta pika in
doda besedilo “ter odvzem protipravne premoženjske koristi, če ne presega 100.000 tolarjev.“.
8. člen
V 175. členu se v prvem odstavku za besedo “dokazov“ doda besedilo “in hrambo odvzetih predmetov“.
V drugem odstavku se na koncu 1. točke črta podpičje
in doda besedilo “in hrambo odvzetih predmetov;“
9. člen
Pred 241. členom se naslov petnajstega poglavja spremeni tako, da se glasi:
“IZREK OZIROMA IZTERJAVA DENARNE KAZNI TAKOJ
NA KRAJU PREKRŠKA“
V 241. členu se prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti
odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
“(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo
denarna kazen v določenem znesku, izdajo pooblaščene
uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki izvajajo
javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in
drugih predpisov, s katerimi so določeni prekrški, plačilni
nalog takoj na kraju prekrška tistim, ki jih zalotijo pri prekršku in tistim, katerih prekrški so bili ugotovljeni z ustreznimi tehničnimi sredstvi ali napravami.
(2) Plačilni nalog vsebuje: ime in priimek ter naslov
storilca, podatke o zaposlitvi storilca, kraj in čas storitve
prekrška, pravno opredelitev prekrška, višino denarne kazni, številko računa iz četrtega odstavka tega člena in pravni
pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.
(3) Mladoletniku, ki je storil prekršek, se denarna kazen ne izreče takoj na kraju prekrška, ampak se poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.
(4) Storilec prekrška je dolžan plačati denarno kazen,
določeno po prvem odstavku tega člena, v roku osmih dni
na račun organa, ki je določen z zakonom, ali v tem roku
vložiti ugovor. Storilcu, ki mu plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se plačilni nalog pošlje
po pošti. Če okoliščine to omogočajo, se mu na kraju prekrška pusti obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas
storitve ter pravno opredelitev prekrška.
(5) Storilec prekrška, ki bi se lahko z odhodom zaradi
prebivanja v tujini izognil plačilu kazni, mora plačati izrečeno
denarno kazen takoj na kraju prekrška. O plačani denarni
kazni se izda potrdilo. Če kazni ne plača, se šteje, da je
podal ugovor in ga sme pooblaščena uradna oseba organa
za notranje zadeve s predlogom za uvedbo postopka o
prekršku privesti k organu, pristojnemu za postopek o prekršku oziroma izvesti vse potrebne ukrepe za zagotovitev
njegove prisotnosti v postopku o prekršku.
(6) Ugovor se poda, razen v primerih iz petega odstavka tega člena, pisno, priporočeno po pošti, organu katerega
uradna oseba je izdala plačilni nalog, ta organ pa pošlje
ugovor skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku
pristojnemu organu za postopek o prekršku.“.
V osmem odstavku se besedilo “Če se denarna kazen
ne izterja takoj na kraju prekrška, ali če je tisti,“ nadomesti z
besedilom “Če denarne kazni tisti,“.
V desetem odstavku se besedilo “takoj na kraju prekrška ali v roku, predvidenem za ugovor v petem odstavku
tega člena,“ nadomesti z besedilom “v roku, predvidenem v
četrtem odstavku tega člena,“.
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10. člen
V 257.b členu se v prvem odstavku besedilo “motornega kolesa in kolesa z motorjem“ nadomesti z besedilom
“motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim
motorjem“.
V drugem odstavku se besedi “postaji milice“ nadomestita z besedama “postaji policije“.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Motorno vozilo v cestnem prometu oziroma kolo s
pomožnim motorjem se v času trajanja varstvenega ukrepa
hrani pri pristojni postaji policije ali pristojni organizaciji oziroma podjetniku posamezniku, ki opravlja dejavnost skladiščenja.“.
11. člen
V 258.b členu se na koncu tretjega odstavka besedilo
“izvoljeni iz vrst sodnikov Senata za prekrške Republike
Slovenije“ nadomesti z besedilom “ki opravljajo svojo funkcijo na Senatu za prekrške Republike Slovenije“.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Člani Sveta sodnikov za prekrške se volijo za dobo
štirih let. Volitve članov Sveta sodnikov za prekrške razpiše
minister, pristojen za pravosodje, najmanj tri mesece pred
iztekom mandata članov Sveta sodnikov za prekrške. Podrobnejša navodila za volitve članov Sveta sodnikov za prekrške izda minister pristojen za pravosodje.“.
12. člen
V 258.h členu se v šesti alinei petega odstavka beseda
“sodišču“ nadomesti z besedilom “sodniku za prekrške prve
stopnje“.
13. člen
Določbe 9. člena tega zakona se začnejo uporabljati
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/36
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3631.

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega in drugega odstavka 163. člena ustave Republike Slovenije ter 9., 12. in drugega odstavka 14. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno
prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Po obvestilu predsednika Državnega zbora na seji Državnega zbora 28. oktobra 1998 eden od predlaganih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča na mesta sodnikov, ki
jim poteče mandat 30. oktobra 1998, ni bil izvoljen. Zato je
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potrebno za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
opraviti nove volitve na podlagi novih kandidatur.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in
je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega
sodišča je treba poslati v roku 30 dni po objavi poziva v
Uradnem listu RS.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno
soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen
sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
Št. 001-23-3/98
Ljubljana, dne 29. oktobra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA
3632.

Odredba o pristojbini za uporabo objektov za
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh

Na podlagi 9. člena zakona o ustanovi za vzdrževanje
pomorskih plovnih poti (Uradni list SFRJ, št. 50/74, 22/77,
17/81, 30/85 in 46/88), v zvezi s 4. členom ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91), ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za promet in zveze

ODREDBO
o pristojbini za uporabo objektov za varnost
plovbe na pomorskih plovnih poteh
1. člen
Pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe na
pomorskih plovnih poteh v morju Republike Slovenije se
plača za domače in tuje ladje, tehnične plovne objekte,
čolne in jahte (v nadaljnjem besedilu: plovne objekte).
Pristojbino za uporabo objektov za varnost plovbe se
plača za plovne objekte, ki vplujejo v notranje morske vode
Republike Slovenije.
Pristojbine za domače in tuje jahte in čolne s posebno
odredbo, določi minister za promet in zveze.
2. člen
Pristojbino za uporabo objektov za varnost plovbe obračunava Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
Sredstva iz tega naslova se vplačujejo na ustrezen vplačilni račun “Pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe”, odprt pri Agenciji RS za plačilni promet.
Zavezanec za plačilo pristojbine je vsakokratni uporabnik plovnega objekta.
3. člen
Plačana pristojbina iz drugega odstavka 1. člena te
odredbe se ne vrne, če se plovni objekt odtuji, uniči oziroma
začasno ali dokončno izloči iz uporabe pred potekom roka,
za katerega je bila plačana.
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4. člen
Pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe mora
biti plačana za plovne objekte:
– ki plačajo pristojbino prvič, pri prvi vplovitvi v pristanišče oziroma na sidrišče,
– ki so pristojbino že plačali, prvi dan po poteku roka,
za katerega so plačali pristojbino.
Pristojbina mora biti plačana ob nastanku obveznosti
oziroma, preden plovni objekt izpluje iz pristanišča oziroma
sidrišča. V nasprotnem primeru se plovnemu objektu ne
dovoli izplovitev.
5. člen
Pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe se
ne plačajo za domače in tuje vojne ladje ter za ladje za
javni namen (upravni organ za varnost plovbe, policije,
carine ipd).
6. člen
Pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe se
ne plačajo za plovne objekte, kadar vplujejo v pristanišče
oziroma sidrišče:
– da bi se umaknili zaradi nevarnosti, ki jo je povzročila
višja sila (neurje, megla, zaprta plovna pot),
– zaradi razpreme,
– zaradi predpisanih pregledov in potrebnih popravil,
– zaradi dopolnitve zalog živil, pitne vode, pogonskega
ali potrošnega materiala,
– zaradi vkrcanja in izkrcanja zbolelih članov posadke,
– zaradi izkrcanja brodolomcev ali oseb, ki so zbolele
ali umrle na ladji ter njihovih spremljevalcev,
– zaradi razkladanja blaga s poškodovanega plovnega
objekta, če se to blago po popravilu ponovno naloži na isti
plovni objekt,
– kadar vplujejo v pristanišče oziroma sidrišče po
odredbi organa za varnost plovbe,
– kadar vplujejo v pristanišče oziroma sidrišče zaradi
vkrcanja ali izkrcanja pilota ter drugih, ki opravljajo uradna
dejanja (policija, carina).
Pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe se
ne plačajo za na novo zgrajene plovne objekte, dokler se ne
začnejo izkoriščati.
Pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe se
ne plačajo za plovne objekte, ko se jim zamenja ime, pa jim
še ni poteklo obdobje, za katerega je plačana pristojbina.
7. člen
Pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe se
obračunava in pobira:
– za ladje na lasten pogon na podlagi neto tonaže
(v nadaljnjem besedilu: NT),
– za ladje brez lastnega pogona na podlagi nosilnosti,
– za ladje, ki nimajo označene neto tonaže in ne nosilnosti in za vlačilce – na podlagi indiciranih kilovatov (v nadaljnjem besedilu: indicirani kW),
– za tehnične plovne objekte brez lastnega pogona, ki
imajo določeno neto tonažo, se pristojbina zaračunava po
tej tonaži.
Za ladje za posebne namene (RO-RO, LO-LO, trajekti
za prevoz avtomobilov) se zaračunava 50% obračunane pristojbine.
Za potniške ladje na krožnih vožnjah ali križarjenjih se
zaračuna 50% obračunane pristojbine le v primeru enkratne
vplovitve v tekočem letu v notranje morske vode Republike
Slovenije.
8. člen
Pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe se
obračunava za 30 dni oziroma 12 mesecev, in sicer:
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Zap. Vrsta plovnega objekta
Št.

Obdobje za katero se
plačuje pristojbina

Tolarska
protivrednost ZDA $

1

Ladja na lasten pogon
(za vsako NT)

za 30 dni
za 12 mesecev

0,35
0,90

2

Ladja brez lastnega
pogona (za vsako tono
nosilnosti)

za 30 dni
za 12 mesecev

0,12
0,90

3

Ladja ki nima označene
NT in ne nosilnosti
(za vsak indiciran kW)

za 30 dni
za 12 mesecev

0,20
1,20

Tolarska protivrednost iz prejšnjega odstavka se obračuna po srednjem tečaju ZDA dolarjev Banke Slovenije na
dan plačila pristojbine.
9. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati
tarifa za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih
plovnih poteh (Uradni list RS, št. 39/92).
10. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2623-2/98-891
Ljubljana, dne 6. oktobra 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

3633.

Odredba o spremembi odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev iz regije Trentino Alto
Adige in regije Emilia – Romagna v Republiki
Italiji

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o spremembi odredbe o prepovedi uvoza
in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev
ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih
in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige
in regije Emilia – Romagna v Republiki Italiji
I
V naslovu, I. in II. točki odredbe o prepovedi uvoza in
prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in
surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije
Trentino Alto Adige in regije Emilia – Romagna v Republiki
Italiji (Uradni list RS, št. 63/97 in 66/98) se za besedilom
“iz regije Trentino Alto Adige” črta besedilo “in regije Emilia–
Romagna”.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 323-01-067/97-2
Ljubljana, dne 20. oktobra 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
3634.

Odločba o ugotovitvi skladnosti zakona o
Radioteleviziji Slovenija in zakona o RTV
Slovenija z ustavo in o razveljavitvi nekaterih
določb pravilnika o načinu pripravljanja in
odjavljanja televizijskih in radijskih
sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o
načinu plačevanja RTV naročnine

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Ivice Radja iz Velenja, Lojzeta Cafute iz Sežane, Igorja Čurina iz Maribora, Jurija Cvikla iz Dobrne, Andreja Lednika iz
Mozirja in Matjaža Gerlanca iz Velenja na seji dne 23. septembra 1998

o d l o č i l o:
1. Prvi in drugi odstavek 9. člena zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) nista bila v
neskladju z ustavo.
2. Člen 15 in šesta alinea prvega odstavka 18. člena
zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94
in 73/94 – odl. US) nista v neskladju z ustavo.
3. V pravilniku o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o
načinu plačevanja RTV – naročnine (Uradni list RS, št.
39/97) se razveljavijo:
– 4., 5., 6., 7. in 8. člen;
– drugi odstavek 21. člena.
4. Kolikor se razveljavitev iz prve alinee 3. točke izreka
nanaša na prijavo imena in priimka ter naslova prebivališča
fizične osebe, imena in sedeža pravne osebe in samostojnega podjetnika, vrste sprejemnika in datuma pridobitve
sprejemnika ter na vodenje in vzdrževanje evidence teh
podatkov, začne učinkovati po poteku enega leta od dneva
objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. V ostalem delu se pobuda za začetek postopka za
oceno ustavnosti pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV – naročnine zavrne.
6. Postopek za oceno ustavnosti 66. člena zakona o
javnem obveščanju (Uradni list SRS, št. 2/86 in 42/89 in
Uradni list RS, št. 8/90) in za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih
in radijskih sprejemnikov, vodenja evidence ter pogojih in
načinu plačevanja RTV naročnine (Uradni list SRS, št. 38/86
in 32/88) se ustavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo 66. člen zakona o javnem
obveščanju (v nadaljevanju: ZJO), prvi in drugi odstavek 9.
člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju:
ZRTVS-90) in 15. člen ter šesto alineo prvega odstavka 18.
člena zakona o RTV Slovenija (v nadaljevanju: ZRTVS). Po-

Uradni list Republike Slovenije
budnika Ivica Radja in Igor Čurin menita, da plačevanje
naročnine ne more biti zakonsko prisilno dejanje, ampak je
lahko le prostovoljno dejanje naročnika. Naročnina naj bi
bila namreč plačilo za naročeno storitev. RTV hiša bi lahko
varovala svoj program z znanimi tehničnimi rešitvami, ne
more pa tega naložiti imetniku televizijskega ali radijskega
sprejemnika. Imetnik televizijskega sprejemnika lahko namreč tega uporablja kot igračo, kot del računalnika, kot
napravo za predvajanje video filmov ali kot napravo za sprejemanje satelitskih televizijskih programov. Pobudnik Jurij
Cvikl meni, da določba 15. člena ZRTVS ni v skladu z
zakonom o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št.
29/78, 39/85, 45/89 in 57/89). Po mnenju pobudnika
Lojzeta Cafute je 15. člen ZRTVS v nasprotju z ustavo tudi
zato, ker lastnik TV aparata nima možnosti odjave v primeru,
ko ga ne uporablja. Pobudnik Matjaž Gerlanc pa meni, da bi
morali lastniki RTV sprejemnikov imeti možnost, da plačujejo naročnino tistemu, ki bi ga sami izbrali. Pobudnik Andrej
Lednik je v utemeljitvi protiustavnosti 66. člena ZJO navedel, da bi morala naročnina imeti status davka, ker pa naj bi
ji ta status ne bil priznan, pa mora plačevati davek (dohodnino) od davka. Navedel je še, da ne vidi razloga, zakaj je
breme financiranja RTV Slovenija razdeljeno le med lastnike
RTV sprejemnikov, namesto da bi se razdelilo med vse
državljane. Financiranju RTV Slovenija z naročnino ne nasprotuje, če bi bil nacionalni program ločen od komercialnega in bi imel vsak lastnik radijskega ali televizijskega sprejemnika možnost, da te storitve naroči po lastni izbiri. Če
večina v državi spozna, da so te storitve dovolj koristne in
nacionalno pomembne, pa bi bilo bolje, da bi jih večina tudi
financirala, npr. vsi davčni zavezanci. Obvezno naročniško
razmerje naj bi posegalo v pravice o svobodnem odločanju
in – ker mu onemogoča svobodno razpolaganje z zaslužkom – v pravice do zasebne lastnine. Ker taka obveznost ni
predvidena v ustavi, naj bi bil poseg nedopusten.
2. Pobudnika Jurij Cvikl in Andrej Lednik sta predlagala tudi presojo ustavnosti in zakonitosti pravilnika o načinu
prijavljanja in odjavljanja radijskih in televizijskih sprejemnikov, o načinu vodenja evidence ter pogojih in načinu plačevanja RTV naročnine (Uradni list SRS, št. 38/86 – v nadaljevanju: pravilnik-86). V kasnejši dopolnitvi je pobudnik Jurij
Cvikl ta del pobude umaknil, predlagal pa presojo ustavnosti in zakonitosti 4. člena pravilnika o načinu prijavljanja in
odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci
naročnikov ter o načinu plačevanja RTV- naročnine (Uradni
list RS, št. 39/97 – v nadaljevanju: pravilnik- 97). V nasprotju z ZRTVS, z zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 8/90, 10/91, 19/91, 13/93 in 66/93
– v nadaljevanju: ZVOP), s Katalogom zbirk osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 41/92, 8/93, 27/93 in 6/94) in s
153. členom ustave naj bi namreč zahteval, da imetnik
sprejemnika v prijavi vpiše enotno matično številko občana
(EMŠO). Določba 21. člena pravilnika-97 pa naj bi bila v
nasprotju z 18. členom ZRTVS in s 153. členom ustave, ker
zahteva, da stroške pečatenja in odpečatenja plača naročnik. Pobudnika sta še navedla, da so stroški pečatenja zelo
različni in da tarifa stroškov ni bila objavljena. Določbe 14.,
15., 19. in 20. člena pravilnika naj bi bile v nasprotju s 15.
členom ZRTVS, ker naj bi začetek plačevanja RTV naročnine določale v škodo naročnikov. Ker vsebujejo rubriko
“EMŠO“ in ker je v njih naveden rok za prijavo sprejemnikov
in drugih sprememb, različen od tistega, ki je naveden v
ZRTVS, naj bi bili nezakoniti tudi obrazci “odjava sprejemnika” in “odjavnica” ter “prijavnica”. Po mnenju pobudnika
Andreja Lednika sta 14. in 15. člen pravilnika-86 v nasprotju s pravico do svobodnega zbiranja, sprejemanja in širjenja
vesti in mnenj, ker tistim naročnikom, ki ne želijo naroč-
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niškega razmerja, so pa lastniki RTV sprejemnikov, nalagata, da morajo sprejemnik zapečatiti. S tem naj bi mu onemogočili zbiranje informacij iz drugih virov.
3. Državni zbor meni, da pobude niso utemeljene.
Naročnik naj bi namreč že s samo pridobitvijo sprejemnika
lahko uporabljal storitve, ki jih nudi RTV Slovenija. Če jih ne
more, mu zakon daje možnost, da preneha plačevati naročnino. Obveznost plačevanja naročnine naj bi bila tudi v skladu z ZOR. Podobna naj bi bila ureditvam v nekaterih drugih
evropskih državah.
4. RTV Slovenija je odgovorila, da je v postopku sprejemanja nov pravilnik, ki bo skladen z ZRTVS in z ustavo. Na
upočasnitev postopka naj bi vplivali predlogi sprememb
ZRTVS, ki naj bi se nanašali tudi na naročnino. Spornih
obrazcev naj bi ne uporabljali več. Pojasnili so še, da se ne
poslužujejo drugih tehničnih možnosti, ki bi onemogočale
gledanje ali poslušanje programov RTV Slovenija.
5. Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje pojasnjuje, da obveznost plačevanja naročnine temelji na možnosti, da oseba RTV sprejemnik uporablja in da ima možnost sprejema programa RTV Slovenija, ne pa na lastninski
pravici ali posesti sprejemnika. Posameznik naj bi z nakupom RTV sprejemnika pridobil na njem lastninsko pravico, z
vključitvijo sprejemnika v radiodifuzno omrežje pa naj bi – za
plačano nadomestilo, to je naročnino – pridobil pravico
uporabe programa RTV Slovenija. V skladu z načeli obligacijskega prava naj bi to odplačno obligacijsko razmerje uporabnik imel pravico razdreti. Z določitvijo načina začasnega
in trajnega prijavljanja in odjavljanja RTV sprejemnikov pa je
RTV Slovenija izrabila pravico, da se zavaruje pred brezplačno uporabo njenega programa.
6. O pravni naravi RTV naročnine naj bi ne bilo enotnega mnenja. Plačilo naročnine naj bi bilo v javnem interesu.
Nadomestitev z drugimi viri naj bi povzročila komercializacijo programov RTV Slovenija ali odvisnost od proračunskih
sredstev, oboje pa naj bi bilo v nasprotju s poslanstvom
javne RTV.
7. Urad za informiranje je še navedel, da se javna
radiodifuzija v večini evropskih držav financira iz naročnine,
ki jo plačujejo imetniki RTV sprejemnikov. Resolucija o prihodnosti radiodifuzije, ki jo je Slovenija sprejela na ministrski konferenci o vlogi množičnih medijev v Pragi decembra
1994, naj bi potrjevala pomen javne radiodifuzije v demokratični družbi. Od držav članic Sveta Evrope naj bi zahtevala, da zagotovijo stalno in zadostno financiranje javne RTV.
To naj bi omogočilo finančno in politično neodvisnost javne
RTV od političnih in gospodarskih vplivov.
8. Vlada je v svojem mnenju povzela stališče Urada za
informiranje, dodala pa, da za zadnje trimesečje tega leta
pripravlja predlog sprememb in dopolnitev ZRTVS.
B) – I.
9. Po določbi 47. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko v
primeru, ko je bil zakon oziroma drug predpis med postopkom usklajen z ustavo in z zakonom oziroma je prenehal
veljati, niso pa bile odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti, ustavno sodišče ugotovi, da ni bil v
skladu z ustavo in z zakonom. Pri podzakonskih predpisih
ali splošnih aktih za izvrševanje javnih pooblastil ustavno
sodišče odloči, ali ima ugotovitev učinek odprave ali razveljavitve.
10. Člen 66 ZJO, ki ga izpodbija pobudnik Andrej
Lednik, je prenehal veljati z uveljavitvijo ZRTVS-90, to je
24. 4. 1990. Pobudnik ni izkazal, da bi se v primeru razveljavitve izpodbijane določbe njegov pravni položaj spremenil. V ustavni pritožbi, ki jo je vložil pred ustavnim sodiščem,
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izpodbija sodne odločbe, po katerih je dolžan plačati naročnino za obdobje od maja 1993 naprej. Pravna podlaga za
odločitev o zadevi torej ni bil 66. člen ZJO, ampak 9. člen
ZRTVS-90. Ker niso izpolnjene predpostavke za obravnavanje pobude za oceno ustavnosti 66. člena ZJO, je ustavno
sodišče v tem delu postopek ustavilo.
11. Pravilnik-86 je prenehal veljati med postopkom
pred ustavnim sodiščem, to je 8. julija 1997 (25. člen
pravilnika). Po določbah 14. in 15. člena pravilnika-86, ki ju
izpodbija pobudnik, imetnik sprejemnika ne plačuje naročnine za čas, ko je sprejemnik zapečaten ali v popravilu, je
pa dolžan zahtevati zapečatenje, če sprejemnika ne želi ali
ne more uporabljati. Pobudnik ni izkazal, da bi se z odpravo
izpodbijanih določb njegov pravni položaj spremenil. V postopku, v katerem so bile izdane odločbe, ki jih izpodbija z
ustavno pritožbo, obveznost pečatenja ni bila sporna, pobudnik pa tudi ne zatrjuje, da bi bil v času veljavnosti izpodbijanega pravilnika to dejansko storil. Drugi pobudnik, ki
izpodbija pravilnik-86, pa je pobudo v tem delu umaknil.
Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti pravilnika-86 je ustavno sodišče zato ustavilo.
12. Pred vložitvijo pobud sta prenehali veljati tudi določbi prvega in drugega odstavka 9. člena ZRTVS-90, vendar pa so predpostavke iz 47. člena ZUstS za presojo njune
ustavnosti izpolnjene. Pobudnik Ivica Radja je predložil sklep
izvršilnega sodišča, na podlagi katerega je bil začet pravdni
postopek za izterjavo RTV naročnine. Tega, ali bi vsebinska
odločitev o izpodbijanih določbah ZRTVS-90 vplivala tudi na
pravni položaj drugih pobudnikov, zato ni bilo potrebno posebej preverjati.
13. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti ostalih
določb pravilnika-97 očitno ni utemeljena. To, čemur pobudnik oporeka ustavnost in zakonitost, je določeno v prvem odstavku 14. člena pravilnika-97. Po tej določbi začne
uporabnik plačevati RTV naročnino naslednji mesec po pridobitvi sprejemnika ter jo plačuje do konca tistega meseca,
v katerem predpisano odjavi sprejemnik. S tem je Svet RTV
Slovenija, ki je pravilnik-97 sprejel, poenostavil obračunavanje RTV naročnine. Glede na naravo RTV naročnine in njen
namen, opisana v nadaljevanju, je takšna poenostavitev, ki v
položaj prizadete osebe ne posega bistveno, dopustna.
B) – II.
14. V ostalem delu je ustavno sodišče pobude sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami.
15. Po prvem odstavku 14. člena ZRTVS je naročnino
RTV Slovenija dolžan plačevati uporabnik radijskega in TV
sprejemnika, ki ima sedež ali prebivališče na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za
sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija. Po šestem
odstavku navedene določbe lastnik preneha plačevati RTV
naročnino, če sprejemnik odjavi. To lahko stori, če je sprejemnik uničen, če postane trajno neraben ali če ga odtuji.
Višino RTV naročnine ter način prijavljanja in začasnega ali
trajnega odjavljanja sprejemnikov ter olajšave in druge posebne pogoje za plačevanje naročnine določa Svet RTV
Slovenija s soglasjem vlade (tretji in prvi odstavek 18. člena
ZRTVS). Podobni sta izpodbijani določbi ZRTVS-90. Po prvem odstavku 9. člena tega zakona je bil imetnik radijskega
ali televizijskega sprejemnika to dolžan prijaviti RTV Slovenija v tridesetih dneh od njune pridobitve. Tisti imetnik radijskega ali televizijskega sprejemnika na območju Republike
Slovenije, ki je lahko sprejemal program RTV Slovenija, je
bil na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona dolžan
RTV Slovenija plačevati radijsko in televizijsko naročnino.
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16. Pobudniki imajo prav, ko trdijo, da RTV naročnina
ni prostovoljna (pogodbena) obveznost, ampak da jim to
obveznost – ob izpolnjenosti določenih predpostavk – nalaga zakon. Zakonsko besedilo, ki govori o “naročnini za
programe RTV Slovenija”, kaže sicer na prostovoljno pogodbeno razmerje. Že beseda naročnina pomeni znesek, ki
se plača za naročeno, dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Podana je tudi vzajemnost storitve in protistoritve. K
plačilu je zavezana le oseba, ki ima RTV sprejemnik in možnost sprejemati vsaj en program RTV Slovenija. Na to, da
gre za obligacijsko razmerje, kaže tudi umestitev določbe o
zastaranju “terjatev radijske in radijsko-televizijske postaje
za uporabo radijskega in televizijskega sprejemnika” v zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78,
39/85, 2/89 in 57/89; 378. člen). Vendar pa je obveznost plačila naročnine vezana na možnost uporabe programov RTV Slovenija in ni odvisna od njihove dejanske uporabe. Lastnik RTV sprejemnika se tej možnosti uporabe sicer
lahko izogne in sprejemnik odjavi, a s tem izgubi tudi možnost poslušanja oziroma gledanja drugih RTV programov, ki
so bodisi dostopni zastonj bodisi proti plačilu. Ali kljub tej
značilnosti RTV naročnina ohranja lastnosti obligacijske dajatve (kot jo je ustavno sodišče že opredelilo v odločbi št.
U-I-28/94 z dne 16. 2. 1995 – OdlUS IV, 13) ali pa gre za
javno dajatev (kot je opredeljena v pravilniku-97), za odločitev o tej zadevi ni bistveno. Za presojo očitka pobudnikov,
da je določba v nasprotju z ZOR, ustavno sodišče ni pristojno. Po ustaljeni praksi ustavno sodišče presoja medsebojno skladnost dveh zakonov le, če bi medsebojna neskladnost kršila načela pravne države in s tem 2. člen ustave
(prim. odločbo št. U-I-299/96 z dne 12. 12. 1996 – OdlUS V, 177). V obravnavanem primeru ni tako. ZRTVS in
ZRTVS-90 jasno in določno opredeljujeta posameznikovo
obveznost. Zahteva po jasnosti pravnih norm pa ni kršena
niti z morebitnim napačnim ali zavajajočim poimenovanjem
zakonske obveznosti. Utemeljeno pa je stališče pobudnikov, da izpodbijane določbe ZRTVS in ZRTVS-90 zaradi
opisane prisile posegajo v posameznikovo svobodo ravnanja. Kot bo utemeljeno v nadaljevanju, pa ta poseg ni nedopusten.
17. V svoji odločbi št. U-I-137/93 (OdlUS III, 62) je
ustavno sodišče pojasnilo, da 35. člen ustave s tem, ko
jamči nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter njegove zasebnosti in osebnostnih pravic, zagotavlja
tudi t.i. splošno svobodo ravnanja. V tej ustavni pravici je
zajeto tudi načelo, da je v pravni državi dovoljeno vse, kar ni
prepovedano – in ne obratno. Če je kaj prepovedano ali
zapovedano, je to poseg v omenjeno ustavno pravico oziroma svoboščino (glej nazadnje odločbo št. U-I-290/96 z dne
11. 6. 1998, Uradni list RS, št. 49/98).
18. Posegi v ustavne pravice so dopustni, če so v
skladu z načelom sorazmernosti. Da je omejitev dopustna,
mora biti podan ustavno dopusten cilj (npr. varstvo pravic
drugih ali tudi javnega interesa – bodisi neposredno bodisi
posredno, da se preko javnega interesa varujejo pravice
drugih). Poleg tega morajo biti izpolnjeni trije pogoji:
1. poseg mora biti primeren za dosego zaželenega, ustavno
dopustnega cilja; 2. poseg mora biti nujen – to pomeni, da
cilja ni mogoče doseči z blažjim posegom v ustavno pravico
ali celo brez njega (drugi možni ukrepi z istim ciljem ga ne
morejo nadomestiti); in 3. upoštevati je treba tudi t.i. sorazmernost v ožjem smislu. To pomeni, da je pri ocenjevanju
nujnosti posega treba tehtati pomembnost posega v ustavno pravico s pomembnostjo ustavno dopustnega cilja, ki
želi zavarovati ali zagotoviti druge ustavno varovane dobrine,
in odmeriti upravičenost nujnega posega sorazmerno s težo
prizadetih posledic (glej še odločbo št. U-I-290/96).
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19. Iz zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94
– v nadaljevanju: ZJG) in obeh izpodbijanih zakonov izhaja
zakonodajalčeva odločitev za ureditev, v kateri obstaja javna
(neprofitna) RTV ustanova za ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje nacionalnih RTV programov in več drugih profitnih in
neprofitnih RTV ustanov. Taka odločitev temelji na preudarkih, ki jim ni mogoče odreči ustavne dopustnosti in zaradi
katerih je odločitev ne le legitimna, ampak tudi potrebna.
Majhnost slovenskega prostora nalaga državi odgovornost
za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete.
Zaradi širokega vpliva, aktualnosti in sugestivne moči radia
in televizije je zaupanje te naloge javni RTV ustanovi utemeljeno. Poleg tega je RTV Slovenija z raznovrstnostjo in kakovostjo programov, ki pokrivajo interese in zanimanja čim več
družbenih skupin, dolžna zagotoviti temelj za svobodno oblikovanje mnenj, izobraževati in zabavati (arg. iz 3. in 4. člena
ZRTVS; prim. še Resolucijo o prihodnosti javne radiodifuzije, sprejeto na 4. evropski ministrski konferenci o množičnih medijih v decembru 1994 v Pragi). Od celovitosti, nepristranskosti in resničnosti informacij, k čemur je zavezana
RTV Slovenija (4. člen ZRTVS), je v veliki meri odvisna tudi
svobodnost posameznikove presoje in s tem njegova sposobnost za nadzor nad delovanjem oblasti.
20. Obveznost plačevanja RTV naročnine, to je obremenitev lastnikov RTV sprejemnikov, ki imajo možnost gledati nacionalni RTV program, izvira iz opisane odločitve zakonodajalca, da zagotovi obstoj in delovanje javnega radia
in televizije. Poseg je primeren in nujen za uresničitev zasledovanega ustavno dopustnega cilja. S tem, ko je financiranje nacionalnih programov izločil iz državnega proračuna in
določitev višine naročnine ter njeno izterjavo v veliki meri
prepustil RTV Slovenija, je javnemu zavodu zagotovil določeno stopnjo samostojnosti, potrebno zaradi preprečitve
političnih in gospodarskih vplivov na programsko vsebino in
kvaliteto. Hkrati z naložitvijo plačila RTV naročnine je lahko
omejil financiranje z oglaševanjem, sponzoriranjem in podobnim. Tako je ponudbo nacionalnega programa deloma
izločil tudi iz pravil trga. Z določitvijo RTV naročnine je torej
zakonodajalec zagotovil javnemu zavodu avtonomijo, potrebno za uresničitev njegovih nalog, in hkrati stalen ter
predvidljiv vir financiranja.
21. Kot možno alternativo financiranju z naročnino je
eden izmed pobudnikov predlagal obdavčitev. Ni verjetno,
da bi taka odločitev pomembno zmanjšala obveznosti sedanjih zavezancev. Skorajda vsako gospodinjstvo v Sloveniji
ima namreč RTV sprejemnik, v njem pa je k plačilu naročnine zavezana le ena oseba, k plačilu davkov pa običajno
dve. Kot je bilo že zgoraj navedeno, financiranje iz državnega proračuna tudi ni enakovredno financiranju z naročnino.
Tveganje, da bo nacionalni RTV program odvisen od političnih in gospodarskih centrov moči, bi bilo namreč pri proračunskem financiranju večje. Prav tako ni utemeljen očitek,
da bi morali imeti imetniki RTV sprejemnikov možnost, da
sami izberejo, komu bodo plačali naročnino. Kot javno RTV
ustanovo je zakonodajalec ustanovil le RTV Slovenija in je
zato lahko določil, da so sredstva, zbrana z RTV naročnino,
namenjena le za njeno financiranje. Izpolnjena pa je tudi
tretja predpostavka za dopustnost posega v splošno svobodo ravnanja, to je sorazmernost med pomembnostjo zasledovanega ustavno dopustnega cilja in težo posega. Izpodbijani poseg v ustavno pravico je denarna obveznost,
pobudniki pa ne zatrjujejo niti ni očitno, da bi bistveno zmanjševala povprečne dohodke gospodinjstva. Naložitev plačila
RTV naročnine je po navedenem dopusten poseg v splošno
svobodo ravnanja, zagotovljeno v 35. členu ustave.
22. Iz enakih razlogov določbe ZRTVS-90 in ZRTVS
niso v nasprotju s pravico do zasebne lastnine, zagotovljeno
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v 33. členu ustave. Pobudnikov očitek, da bi moralo naročniško razmerje biti določeno v ustavi, namreč ni utemeljen.
Za dopustnost tovrstnih obveznosti morajo biti izpolnjene
predpostavke, ki jih ustava določa za poseganje v ustavne
pravice, te pa so – kot je bilo navedeno že v 17. in v
18. točki obrazložitve – podane.
B) – III.
23. Eden izmed pobudnikov izpodbija tisti del določbe
4. člena pravilnika-97, po katerem je v prijavi sprejemnika
med podatki o naročniku, ki je fizična oseba, potrebno
navesti tudi enotno matično številko občana. Po drugem
odstavku 38. člena ustave zbiranje osebnih podatkov določa zakon, poleg tega pa mora določiti tudi namen njihove
uporabe in urediti njihovo obdelovanje. Konvencija o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov
(Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 3/94) je še natančnejša. Poleg tega, da morajo biti osebni podatki pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito, Konvencija terja obstoj
ukrepov, ki bodo zagotovili, da bodo osebni podatki shranjeni za določene in zakonite namene in da se bodo obdelovali le podatki, ki so primerni, ustrezni in niso pretirani
glede na namen zbiranja (5. člen v zvezi s 4. členom). Po
6. členu ZVOP kot splošnem zakonu o varstvu osebnih
podatkov lahko upravljalec zbirke podatkov zbira le tiste
osebne podatke, za katere je pooblaščen z zakonom ali
pisno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo podatki. ZRTVS ne določa, da bi RTV Slovenija lahko od posameznika zahtevala, naj v prijavi RTV sprejemnika navede
enotno matično številko občana. Določba je zato v nasprotju z drugim odstavkom 38. člena ustave in jo je treba razveljaviti.
24. Pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti predpisa
ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil,
lahko ustavno sodišče oceni tudi ustavnost in zakonitost
drugih določb istega ali drugega predpisa ali splošnega
akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, katerih ocena ustavnosti ali zakonitosti ni bila predlagana, če so te
določbe v medsebojni zvezi ali če je to nujno za rešitev
zadeve (30. člen ZUstS). Z izpodbijanim delom določbe
4. člena pravilnika-97 so povezane celotna določba 4. člena in 5. člen, ki lastniku RTV sprejemnika nalagata obveznost posredovanja določenih podatkov, in določbe 6., 7. in
8. člena pravilnika-97, ki vzpostavljajo evidenco naročnikov. Niti za zbiranje podatkov, določenih v 4. in v 5. členu
pravilnika-97, niti za vzpostavitev evidence naročnikov RTV
Slovenija nima podlage bodisi v ZRTVS bodisi v drugem
zakonu. ZRTVS določa le, da je lastnik RTV sprejemnika
dolžan prijaviti sprejemnik in spremembo prebivališča (peti
odstavek 15. člena), RTV Slovenija pa daje pooblastilo, da
določi način prijavljanja sprejemnikov (šesta alinea prvega
odstavka 18. člena). Iz omenjenih zakonskih določb bi morda lahko izhajalo, da je fizična oseba dolžna prijaviti svoje
ime in priimek ter prebivališče, pravna oseba pa ime in
sedež in da sta obe dolžni navesti še datum pridobitve
sprejemnika in vrsto sprejemnika (radijski, televizijski). Vendar pa RTV Slovenija niti teh podatkov praktično ne more
uporabiti, ker niti iz njih ni upravičena vzpostaviti evidence.
Zakon je torej RTV Slovenija prepustil predpisovanje in izterjavo RTV naročnine, ni pa ji tega tudi dejansko omogočil.
Ker določbe 4. do 8. člena pravilnika-97 v nasprotju z
drugim odstavkom 38. člena ustave nimajo zakonske podlage, jih je ustavno sodišče razveljavilo.
25. Nekatere določbe pravilnika-97 so nujno potrebne, da RTV Slovenija sploh more pobirati RTV naročnino. To
je določba 4. člena v tistem delu, ki nalaga sporočitev
imena in priimka ter prebivališča oziroma imena in sedeža

Stran

5616 / Št. 73 / 30. 10. 1998

lastnika RTV sprejemnika in sporočitev tistih podatkov o
sprejemnikih, od katerih je odvisna višina naročnine, določba 5. člena ter določbe 6., 7. in 8. člena v tistem delu, v
katerem se nanašajo na navedene nujno potrebne podatke.
Učinkovanje razveljavitve teh določb pravilnika-97, ki so nujno potrebne, da RTV Slovenija sploh more pobirati RTV
naročnino, je ustavno sodišče odložilo za čas enega leta.
Njihova takojšnja razveljavitev bi namreč onemogočila financiranje javnega zavoda. To bi povzročilo hujše posledice od
tveganja, povezanega z zbiranjem nujno potrebnih podatkov
o lastnikih RTV sprejemnikov brez izrecnega zakonskega
pooblastila. Čas enega leta je glede na zahtevnost zadeve
in glede na to, da se novela ZRTVS po navedbah vlade že
pripravlja, primeren za dopolnitev zakonske ureditve in uskladitev pravilnika-97 z ustavo.
26. Da je bila v neskladju z ustavo in z ZRTVS določba pravilnika-86, ki je stroške zapečatenja sprejemnika
nalagala njegovemu imetniku, je ustavno sodišče že odločilo (odločba št. U-I-294/94 z dne 5. 10. 1995 – OdlUS
IV, 87). Ustavno sodišče je v navedeni odločbi zavzelo
stališče, da je pravilnik-86 posegel na področje urejanja
materialnih obveznosti, za kar pa v zakonu ni imel pooblastila, in da je zaradi tega v nasprotju s 15. členom ZRTVS
in s 153. členom ustave. Določba drugega odstavka
21. člena pravilnika-97 je po svoji vsebini enaka določbi iz
prejšnjega pravilnika. Tudi ta nalaga plačilo stroškov pečatenja in odpečatenja zavezancu za plačilo RTV naročnine.
Iz razlogov iz navedene odločbe je ustavno sodišče razveljavilo tudi drugi odstavek 21. člena pravilnika-97.
C)
27. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi 21. člena, tretjega odstavka 26. člena, 30. člena, 45.
člena in 47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm in sodnici ter sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec,
dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr.
Lojze Ude, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M.
Zupančič. Prvo, drugo, peto in šesto točko odločbe je
sprejelo soglasno, tretjo in četrto točko pa s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic. Sodnik
Krivic je dal ločeno mnenje.
Št. U-I-174/94
Ljubljana, dne 23. septembra 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3635.

Odločba, o delni razveljavitvi 2. člena sprememb
in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudi
Miryeme Žagar iz Ljubljane na seji dne 30. septembra 1998

o d l o č i l o:
Člen 2 sprememb in dopolnitev pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 39/96) se
razveljavi, kolikor velja tudi za poskuse zunajtelesne oploditve, ki so bili opravljeni pred 1. 9. 1996.

Uradni list Republike Slovenije

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija spremembe in dopolnitve pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: novela pravil), ker naj bi v nasprotju s 155. členom ustave
posegale v pridobljene pravice. Člen 2 novele pravil naj bi
bil namreč dotlej neomejeno število poskusov zunajtelesne
oploditve omejil na štiri. Zavod za zdravstveno zavarovanje
(v nadaljevanju: ZZZS) naj bi določbo razlagal tako, da ženska, ki je do začetka uporabe novele pravil že opravila štiri
poskuse, pravice do kritja stroškov iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja nima več. Taka razlaga naj bi v
nasprotju s 155. členom ustave posegala v pridobljene pravice. Pobudnica je še navedla, da je pravico do zunajtelesne oploditve že štirikrat izkoristila in da po predračunu
Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani poskus stane 288.000 tolarjev, poleg tega pa naj bi
samo zdravila že stala več kot 73.000 tolarjev.
2. ZZZS je v odgovoru potrdil pobudničino navedbo,
da se pri uporabi 2. člena novele pravil upoštevajo tudi
poskusi, opravljeni pred začetkom njene uporabe. Sicer je
navedel le razloge, zaradi katerih naj bi bila sprejeta izpodbijana določba 2. člena, ne pa tudi razlogov, ki naj bi utemeljevali sporno razlago določbe.
3. Ministrstvo za zdravstvo na pobudo ni odgovorilo.
B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. Po 2. členu novele pravil imajo ženske v okviru
specialistično-ambulantne dejavnosti pravico do zunajtelesne oploditve, in sicer do največ štirih poskusov v rodnem
obdobju. Določba je začela veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu, to je 10. 8. 1996, uporabljati pa se je začela
1. 9. 1996 (35. člen novele pravil). Novela ne vsebuje
prehodnih določb in se zato nanaša na vse ženske, ki so
bile v času njene uveljavitve v rodnem obdobju. V kvoto
štirih poskusov, ki se financirajo iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja, se torej vštevajo tudi poskusi,
opravljeni pred začetkom uporabe novele pravil. Pobudnica
izpodbija določbo 2. člena novele pravil le v tem delu.
6. Z določbo 155. člena, po kateri zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj, ustava
prepoveduje povratni učinek pravnih aktov. Predpis povratno učinkuje tedaj, ko je za začetek njegove uporabe določen trenutek pred uveljavitvijo predpisa in s tem predpis
poseže v pravne položaje ali pravna dejstva, ki so bila zaključena v času veljavnosti prejšnje pravne norme (odločba
št. U-I-112/95 z dne 8. 5. 1997 – OdlUS VI, 57). Izpodbijana določba 2. člena novele pravil ne učinkuje za nazaj. Po
35. členu začne novela pravil veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu – ker je bila objavljena 26. 7. 1996, je začela
veljati 10. 8. 1998 – uporablja pa se od 1. 9. 1996.
7. To pa ne pomeni, da ustava ne varuje pravic zoper
zakonske posege z učinkom za naprej. To varstvo je zagotovljeno z določbo 2. člena ustave, da je Slovenija pravna
država. Med načela pravne države sodi tudi načelo varstva
zaupanja v pravo. To posamezniku zagotavlja, da mu država
njegovega pravnega položaja ne bo arbitrarno, torej brez
razloga, utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem interesu, poslabšala. V varovan pravni položaj ne sodijo le (že) pridobljene pravice, ampak v določeni meri tudi
pričakovane pravice iz zdravstvenega zavarovanja (OdlUS
VI, 57). Pri tehtanju ustavnih dobrin je na eni strani pomem-
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bno, kakšen je pomen pričakovane pravice za življenje prizadete osebe in kakšna je teža spremembe, na drugi strani
pa, ali so spremembe na pravnem področju, za katerega
gre, relativno predvidljive in so zato prizadeti s spremembo
mogli vnaprej računati (glej odločbo št. U-I-206/97 z dne
17. 6. 1998, Uradni list RS, št. 50/98).
8. Novela pravil je dotlej neomejeno število poskusov
zunajtelesne oploditve, ki so se financirali iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, omejila na štiri. S tako
spremembo je normodajalec posegel v občutljivo sfero posameznikovega osebnega dostojanstva. Novela je najbolj
prizadela pravni položaj pobudnice in drugih oseb, ki so do
uveljavitve novele že opravile poskus ali celo izkoristile kvoto štirih poskusov. Osebe, ki so se odločale za zunajtelesno
oploditev, pred uveljavitvijo novele pravil niso mogle vnaprej
računati, da bo število poskusov omejeno. Za to, da bi
same financirale poskuse, se do uveljavitve novele niso
odločale. Iz odgovorov Ministrstva za zdravstvo in ZZZS ter
iz pobudničinih navedb izhaja, da se spoznanja na področju
zunajtelesne oploditve razvijajo, po noveli pa se upoštevajo
tudi poskusi, ki so bili opravljeni v eksperimentalnih fazah
tega razvoja. ZZZS sam je tudi navedel, da sta bila do
uveljavitve novele med poglavitnimi vzgibi pri odločitvi za
zunajtelesno oploditev informiranost in prigovarjanje zdravnikov, ki so želeli osvajati ta strokovna znanja. Utemeljeno je
zato mogoče sklepati, da so bila pri odločanju za zunajtelesno oploditev poleg želje po otrocih odločilna predvsem
zdravstvena tveganja, povezana z enim oziroma z več poskusi, ni pa bilo treba upoštevati okoliščin, ki bi zvišale
verjetnost, da bo poskus uspešen (izbira terapije in zdravnika, zdravstveno stanje ipd.).
9. Za sporen poseg v pravni položaj pobudnice in
drugih oseb, ki so do uveljavitve novele pravil že opravile
najmanj en poskus zunajtelesne oploditve, normodajalec ni
imel razloga, utemeljenega v prevladujočem in legitimnem
javnem interesu. ZZZS v odgovoru ni navedel razlogov za
sporno razlago, ampak le razloge za uvedbo omejitve na
štiri poskuse. Ker naj bi zaradi kadrovskih, prostorskih in
finančnih omejitev lahko opravili le 2000 poskusov letno, in
ker je oseb, ki bi to želele, več, pa naj bi z omejitvijo dosegli
tudi to, da bi bile vse osebe v enakem položaju.
10. Ti razlogi ne utemeljujejo prednosti prevladujočega in legitimnega javnega interesa pred varstvom zaupanja v
pravo. Že po določbah pravil, ki so veljale pred uveljavitvijo
2. člena novele in še vedno veljajo, so pravice zavarovancev
predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja le, če zdravnik ugotovi, da so utemeljene, in če so opravljene v skladu z
opredeljenimi standardi. To pomeni, da morajo po presoji
določenega zdravnika biti strokovno-doktrinarno utemeljene
glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe (22. in
103. člen). Poleg tega standard vsebuje tudi čas uveljavljanja pravic. Z izjemo določenih medicinskih indikacij in prioritet morajo biti zavarovanci deležni storitev po časovnem
vrstnem redu prijave (107. in 254. člen). Ne glede na
2. člen se torej iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne
financirajo poskusi zunajtelesne oploditve tedaj, ko ti strokovno niso utemeljeni. Določba o vrstnem redu pa tako prej
kot slej zagotavlja enakopraven dostop vseh zainteresiranih
oseb do omenjenih zdravstvenih storitev.
11. Ker za poseg v pravni položaj oseb, ki so pred
začetkom uporabe novele že opravile enega ali več poskusov zunajtelesne oploditve, niso izkazani tako tehtni razlogi,
da bi pretehtali varovano zaupanje v pravo, je bilo treba
določbo 2. člena v izpodbijanem delu razveljaviti. Taka odločitev pomeni, da se v kvoto štirih poskusov, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, vštevajo le poskusi, opravljeni po začetku uporabe novele.
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C)
12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
45. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava GečKorošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo
s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodniki Jerovšek, Krivic in Testen ter sodnica Wedam-Lukićeva. Sodnik
Krivic je dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-204/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3636.

Odločba, da tarifni sistem za obračun oskrbe z
vodo iz vodovodnega sistema in za obračun
odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode
preko kanalizacijskega sistema v upravljanju
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija
Ljubljana ni v neskladju z zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobude Ministrstva za okolje in prostor in drugih, na seji dne 8. oktobra 1998

o d l o č i l o:
1. Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in
padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana (Uradni
list RS, št. 47/94) ni v neskladju z zakonom.
2. Pobuda za oceno zakonitosti sklepa o višini tarifnih
postavk za dovedeno vodo (Uradni list RS, št. 47/94) se
zavrže.

Obrazložitev
A)
1. V tem postopku je ustavno sodišče združilo več
pobud, ki izpodbijajo ista akta Izvršnega sveta Skupščine
Mesta Ljubljana. Prvi pobudi Ministrstva za okolje in prostor
je pridružilo pobudo Krajevne skupnosti Rakitna, prej vodeno pod št. U-I-335/94, pobudo Janeza Terpina iz Ljubljane,
prej št. U-I-21/95, in pobudo Jožeta Ocepka iz Ljubljane,
prej pod št. U-I-54/95. Ustavno sodišče je s sklepom z dne
9. 3. 1995 zavrnilo predlog za sprejem zadržanja izvršitve
izpodbijanih aktov do končne odločitve.
2. Pobudniki so vložili pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku navedenih aktov
Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubjana, s katerima se
predpisuje tarifni sistem za obračunavanje oskrbe in odvoda
vode iz vodovodnega sistema v upravljanju javnega podjetja
Vodovod-Kanalizacija Ljubljana in določa višina tarifnih postavk za te storitve.
3. Ministrstvo za okolje in prostor v svoji pobudi navaja, da izpodbijana akta nimata pravne podlage v 26. členu
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 –
odl. US in 1/96 – v nadaljevanju: ZVO). V četrtem odstavku
tega člena je določeno, da oskrbovalne, tehnične, vzdrževalne in organizacijske standarde, standarde gospodarje-
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nja, metodologijo za oblikovanje cen ter druge standarde in
normative za opravljanje obveznih lokalnih služb predpiše
minister, pristojen za varstvo okolja. Ker pristojni minister
takšnega izvršilnega predpisa (v katerem naj bi bila določena tudi metodologija za oblikovanje cen) še ni izdal, po
mnenju pobudnikov ni podana pravna podlaga za izdajo
izpodbijanih aktov o tarifnem sistemu oziroma o določitvi
cen. Tako ZVO kot zakon o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju: ZGJS) naj bi
določala, da se predpisi, izdani na podlagi zakonov, ki z
njuno uveljavitvijo prenehajo veljati, uporabljajo do izdaje
novih predpisov. Ker Ministrstvo za okolje in prostor še ni
izdalo podzakonskih predpisov iz četrtega odstavka 26. člena ZVO, naj bi Mestna občina Ljubljana ne imela pravne
podlage za sprejem izpodbijanega tarifnega sistema in sklepa o višini tarifnih postavk za dovedeno vodo. Do izdaje
novih izvršilnih predpisov po ZVO naj bi se lahko uporabljali
le izvršilni predpisi, sprejeti pred uveljavitvijo ZVO, torej pred
julijem 1993.
4. Pobudnik Jože Ocepek navaja, da je Mestna občina
Ljubljana sprejela nov način obračunavanja, vsebovan v izpodbijanih sklepih, z obrazložitvijo, da ne gre za zvišanje
cene, pač pa za ukrep varčnejše porabe vode, kar naj bi ne
bilo res. Nova postavka v obračunu – priključna moč – naj
bi namreč znašala pri njem dvanajstkrat toliko kot porabljena voda in kanalščina skupaj.
5. KS Rakitna v svoji pobudi zatrjuje, da sta izpodbijana akta v nasprotju z zakonom o cenah (Uradni list RS,
št. 1/91-I – v nadaljevanju: ZCen) in z uredbo o prenosu
pristojnosti za določanje cen na izvršne svete občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št.
15/93). Ob tem naj bi bila v nasprotju tudi z uredbo o
načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in stanovanjskih
najemnin za neprofitna stanovanja (Uradni list RS, št. 12/93)
ter z več nadaljnjimi uredbami vlade o oblikovanju cen komunalnih storitev. Izvršni svet naj bi bil kršil tudi določbo
odloka o organiziranju javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, p.o. Ljubljana (Uradni list RS, št. 7/91), ki v 1. členu
določa, da Izvršni svet zgolj potrjuje cene za proizvode in
storitve v skladu z obstoječimi predpisi. Izpodbijani tarifni
sistem naj bi cene oskrbe z vodo ne potrjeval, temveč neposredno določal in to v nasprotju z obstoječimi predpisi. KS
Rakitna dodaja, da ob ZVO tudi ZGJS v 3. členu določa, da
se način opravljanja obvezne javne gospodarske službe določa z odlokom lokalne skupnosti ter da se normativi in
standardi za opravljanje teh služb urejajo s predpisi pristojnih ministrstev (3. člen). Ob tem naj bi 30. člen tarifnega
sistema v nasprotju z naštetimi zakoni in v nasprotju z ustavo
predvideval poskusno enoletno uvajanje sistema.
6. Mestni svet mestne občine Ljubljana v odgovoru na
pobudo navaja, da sta oba izpodbijana akta v skladu z ZCen
in z uredbami o prenosu pristojnosti določanja cen in načinu oblikovanja cen. Oba akta naj bi bila akta poslovanja, s
katerim pristojni organ ustanovitelja izvaja svoje pristojnosti
v skladu s 26. členom ZGJS. Ta določa, da ustanovitelj
javnega podjetja odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo
javnih dobrin. Ustanovitelj javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana je Mestna občina Ljubljana. Po 26. členu
ZGJS naj bi bila oskrba z vodo obvezna lokalna javna služba. S tarifnim sistemom naj bi se le določali kriteriji za
razdelitev vseh stroškov vodovodnega in kanalskega sistema na končnega uporabnika, ne pa normativi, standardi,
metodologija in elementi za oblikovanje cene. Pravna podlaga za izdajo izpodbijanih aktov naj bi bil 26. člen ZGJS,
seveda pa bi bilo potrebno po mnenju mestnega sveta ta
akta uskladiti s predpisi ministrstva (ki jih še ni), če bi bila z
njimi v nasprotju. Priključna moč in priključnina sta definira-
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ni kot elementa obračuna, za katera je določena višina tarifnih postavk.
7. Tudi po uvedbi novega tarifnega sistema naj bi porabniki vode tako kot pred njegovo uveljavitvijo plačali letno
planirane stroške javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija. Ob
tem nasprotni udeleženec dodaja, da akontacij ni predpisal
tarifni sistem, temveč odlok o oskrbi z vodo (Uradni list RS,
št. 17/87).
8. S tarifnim sistemom naj bi se ne določali normativi,
metodologija in elementi za oblikovanje cene dovedene in
odvedene vode, saj naj bi bilo v 14. in 26. členu tarifnega
sistema jasno določeno, da je osnova za izračun tarifnih
postavk letni plan vseh stroškov vodovodnega in kanalizacijskega sistema, razdeljen na stroške za zagotavljanje obratovanja in stroške za zagotavljanje obnove in širitve sistemov.
Področje komunalnih cen naj bi bil v Ljubljani urejal samoupravni sporazum o temeljih plana Komunalne skupnosti Ljubljanskih občin za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št.
25/86), izdan na podlagi zakona o komunalnih dejavnostih
(Uradni list SRS, št. 8/82 – v nadaljevanju: ZKD). V njem so
bili opredeljeni tudi kriteriji za oblikovanje cen komunalnih
storitev. Ta samoupravni sporazum naj bi ne veljal več, zato
naj bi bila nastala pravna praznina, ki jo ureja izpodbijani
tarifni sistem. Tarifne postavke naj bi bile oblikovane po
metodologiji in kriterijih za oblikovanje cen, določene v navedenem samoupravnem sporazumu.
B)
9. Ustavno sodišče v postopku ocene ustavnosti in
zakonitosti odloča o ustavnosti in zakonitosti predpisov in
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil
(21. člen zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Nasprotni udeleženec v
svojem odgovoru pripominja, da je izpodbijani tarifni sistem akt poslovanja, s katerim je kot ustanovitelj javnega
podjetja izvrševal svojo pristojnost določanja cen oziroma
tarif za uporabo javnih dobrin v skladu s 26. členom ZGJS.
Če bi šlo pri izpodbijanem aktu zgolj za določitev višine
cene vode oziroma kanalizacije, bi v resnici šlo za akt
poslovanja in ne za predpis, in bi ga ustavno sodišče v
postopku ocene ustavnosti in zakonitosti ne presojalo.
Praksa ustavnega sodišča je v takšnih primerih ustaljena;
glej npr. zadeve U-I-39/93 – OdlUS II, 63, U-I-164/93 –
OdlUS II, 74 in U-I-121/93 – OdlUS II, 82.
10. Vendar pa izpodbijani tarifni sistem ne določa višine cene javne dobrine, pač pa normira način oblikovanja in
obračunavanja cene oskrbe z vodo in odvoda in čiščenja
vode. Tako na primer uvaja in definira posamezne postavke
oskrbe z vodo (priključna moč, porabljena normalna količina vode, porabljena prekomerna količina, priključnina) in
posamezne postavke obračuna odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode. Tarifni sistem definira in vzpostavlja
kategorije, na podlagi katerih se bo obračunavala cena oskrbe z vodo in njenega odvajanja. Ne glede na zatrjevanja
nasprotnega udeleženca gre zato pri izpodbijanem tarifnem
sistemu vsaj delno gotovo za tisto, kar ZVO v navedenem
26. členu poimenuje “metodologija za oblikovanje cen”.
Izpodbijani tarifni sistem tako ni zgolj akt poslovanja, temveč
splošen akt, ki ga ustavno sodišče v postopku ocene ustavnosti in zakonitosti lahko ocenjuje (glej podobna primera
ocene ustavnosti in zakonitosti občinskih predpisov o cenah v zadevah št. U-I-140/95 – OdlUS V, 96 in št. U-I228/96 – OdlUS VI, 21).
11. Drugi izpodbijani akt – sklep o višini tarifnih postavk za dovedeno vodo – je res zgolj akt poslovanja, s
katerim ustanovitelj javnega podjetja določi višino cene javne dobrine na podlagi 26. člena ZGJS. Ustavno sodišče
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zato tega akta ni ocenjevalo in je pobude za njegovo oceno
zavrglo.
12. Ustavno sodišče je pobudo glede izpodbijanega
tarifnega sistema sprejelo in v skladu s četrtim odstavkom
26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami. Dejansko stanje je namreč dovolj pojasnjeno, nasprotni udeleženec pa se je o pobudah izjavil.
13. Eden od ugovorov pobudnikov zoper izpodbijani
predpis je njegova zatrjevana neskladnost z ZCen in z uredbami, ki jih je na na njegovi podlagi izdala vlada. Oblikovanje cen je po ZCen načeloma prosto: podjetja, druge pravne osebe in nosilci samostojnega dela cene oblikujejo
prosto, razen če s tem zakonom ali drugimi zakoni in na
njihovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi ni drugače določeno (1. člen). Eden od treh ukrepov poseganja v prosto
določevanje cen, ki jih pozna ZCen, je predpis ukrepa določitve cen. Vlada lahko predpiše ukrep določitve cen za
posamezne proizvode in storitve, če nastanejo hude motnje
na trgu in pri gibanju teh cen oziroma zaradi preprečitve
monopolnega oblikovanja cen in drugih skupnih načinov
oblikovanja cen. Ta ukrep lahko traja največ štiri mesece
(5. člen ZCen).
14. Izvršni svet skupščine mesta Ljubljana naj bi s
sprejetjem tarifnega sistema prekršil takšen ukrep določanja najvišjih cen. Preskrba z vodo in odvajanje vode sta bila
in sta še skoraj redno predmet vladnega ukrepa določitve
cen po 5. členu ZCen. Tudi v času sprejetja in uveljavitve
tarifnega sistema (od 1. avgusta 1994 dalje) je bil takšen
ukrep v veljavi: uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih
storitev (Uradni list RS, št. 37/94) je določala, za kakšno
stopnjo so se lahko povečale cene proizvodov in storitev v
dejavnostih proizvodnje in distribucije vode ter prečiščevanja in odvajanja odplak. Pravne in fizične osebe, ki oblikujejo cene komunalnih storitev in ki ne oblikujejo cen v skladu z
ukrepi določitve cen po tej uredbi, se kaznujejo z denarno
kaznijo za prekršek v skladu z ZCen (13. člen ZCen).
15. Ustavno sodišče po 21. členu ZUstS ocenjuje le
skladnost predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni,
ne pa tudi s podzakonskimi akti, kakršna je navedena uredba vlade. Da ne bi prihajalo do nesporazumov in napačne
razlage te odločbe, pa ustavno sodišče ob tem dodaja, da
izpodbijani tarifni sistem ne določa konkretne višine cene
dovajanja in odvajanja vode, ampak določa le metodologijo
za njeno določanje. Na podlagi Tarifnega sistema se cene
določijo šele z določitvijo višine tarifnih postavk (kot npr. z
navedenim sklepom o višini tarifnih postavk za dovedeno
vodo). Iz izpodbijanega tarifnega sistema je razvidno, da ne
določa nekih posebnih dajatev, ki bi se plačevale ob ceni,
pač pa da vse tarifne postavke, oziroma v besednjaku tarifnega sistema vsi “elementi obračuna” – od priključne moči
do porabljene prekomerne količine vode – v seštevku tvorijo ceno oskrbe z vodo (isto velja za postavke odvoda in
čiščenja vode). Če tako nastale cene presegajo dovoljeno
povečanje po uredbah vlade o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, je določitelj cene odgovoren po ZCen.
Pristojnost za ukrepe zoper občino oziroma izvajalca javne
službe ima Tržni inšpektorat RS (in ne ustavno sodišče).
16. Pobudniki nadalje trdijo, da izvršni svet občine
(oziroma po sedanji ureditvi lokalne samouprave občinski ali
mestni svet) nima pristojnosti v zvezi z določanjem cen oskrbe in odvoda vode, saj naj bi uredba o prenosu pristojnosti
za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti iz leta 1993 ne prenesla
na izvršne svete občin pristojnosti za določanje cen oskrbe
in odvajanja vode. Pobudniki si napačno razlagajo ta ukrep
kot podelitev pristojnosti za oblikovanje cen. Po 26. členu
ZGJS ima ustanovitelj javnega podjetja pravico odločati o
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cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin. V primeru
navedene uredbe pa ne gre za podelitev pravice oblikovanja
cene, temveč za pravico njene kontrole. Kot je že bilo povedano, ima po 5. členu ZCen vlada možnost določiti oziroma
omejiti najvišjo raven rasti cen. Po 10. členu ZCen lahko to
pristojnost prenese na izvršne svete občinskih skupščin (oziroma po sedanji ureditvi lokalne samouprave na občinske
oziroma mestne svete). V tem primeru lahko občinski svet
določa cene javnih dobrin ne le tistih izvajalcev javnih služb,
katerih ustanovitelj je, pač pa tudi drugih ponudnikov teh
dobrin v občini. Gre torej za prenos pristojnosti ukrepa
kontrole cen na lokalno raven. Čeprav Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane te pristojnosti ni imel, pa je vendar lahko
kot ustanovitelj Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana izvrševal svojo ustanoviteljsko pravico in oblikoval cene oskrbe in odvoda vode.
17. Ustavno sodišče se ni spuščalo v presojo skladnosti izpodbijanega akta z občinskim odlokom o organiziranju
javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana. Ustavno
sodišče namreč ne ocenjuje medsebojne skladnosti dveh
aktov lokalne skupnosti.
18. Ministrstvo za okolje in prostor in KS Rakitna nasprotnemu udeležencu očitata, da je sprejel izpodbijani tarifni sistem, čeprav naj bi še ne bili v veljavi tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi standardi za
opravljanje gospodarskih javnih služb, ki se po 3. členu
ZGJS in 26. členu ZVO predpisujejo s predpisi pristojnih
ministrov. Občina bi bila po mnenju pobudnikov morala
počakati na predpis metodologije za oblikovanje cen za
obvezno lokalno javno službo oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnlih odpadnih in padavinskih voda.
Ta predpis v času uveljavitve tarifnega sistema še ni bil izdan
(in tudi sedaj, v času izdaje odločbe, še ni). Do uveljavitve
ZVO je bilo področje oskrbe z vodo in njenega odvajanja
urejeno v zakonu o komunalnih dejavnostih. Četrti odstavek
105. člena ZVO navaja, da se predpisi, izdani na podlagi
zakonov, ki so z uveljavitvijo ZVO prenehali veljati (med njimi
je tudi ZKD), uporabljajo do izdaje novih. Občina naj bi torej
morala s sprejetjem tarifnega sistema počakati do sprejema
metodologije za oblikovanje cene.
19. Vendar pa na podlagi ZKD ni bil izdan noben
izvršilni predpis vlade ali ministrstev, ki bi natančneje določal metodologijo oblikovanja cen komunalnih storitev. ZKD
je namreč temeljil na načelih združevanja dela in sredstev in
družbenega planiranja. Elementi za oblikovanje cen posameznih komunalnih storitev so bili del samoupravnega sporazuma o temeljih plana komunalne skupnosti, ki so ga
sprejeli uporabniki in izvajalci teh storitev. V našem primeru
je bil to samoupravni sporazum o temeljih plana Komunalne
skupnosti ljubljanskih občin za obdobje 1986–1990 iz leta
1986. Ta sporazum je na podlagi “načela svobodne menjave dela” določal kriterije oblikovanja cen komunalnih storitev in stroškov komunalnih dejavnosti. Tudi če bi bil ta akt
še veljaven, bi ob uporabi njegovih kriterijev zaradi docela
spremenjenih okoliščin tako na izvajalski kot na uporabniški
ravni ne bilo več mogoče uporabljati teh določb. Poleg tega
je ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k ustavi Socialistične republike Slovenije (Uradni list
SRS, št. 32/89 in 4/91) razveljavil določbe ZKD o obveznosti ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti in določbe o planiranju. Opravljanje nalog teh skupnosti se je s
tem ustavnim zakonom preneslo na občinski ravni na izvršne svete občinskih skupščin (12. člen). Izvršni sveti občinskih skupščin so lahko ustanovili javna podjetja na področjih komunalnih dejavnosti (13. člen ustavnega zakona). To
je z navedenim odlokom o ustanovitvi storil tudi Izvršni svet
Skupščine mesta Ljubljana.
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20. Navedeni samoupravni sporazum torej ni izvršilni
predpis na podlagi ZKD, ki bi ga morala Mestna občina
Ljubljana upoštevati pri določanju cen oskrbe z vodo in
njenega odvajanja. Prav tako to nista dva mestna odloka, ki
sta bila izdana na podlagi 41. člena ZKD in ki sta veljala v
času uveljavitve ZVO: odlok o oskrbi z vodo (Uradni list
SRS, št. 11/87) in odlok o odvajanju odpadnih voda in
padavinskih voda (Uradni list SRS, št. 11/87). Ta odloka ne
vsebujeta nikakršnih meril za oblikovanje cene oskrbe in
odvajanja vode. Izvršni svet torej s sprejetjem tarifnega sistema ni kršil določbe četrtega odstavka 105. člena ZVO
oziroma istopomenskega drugega odstavka 81. člena ZGJS.
21. Po 26. členu ZVO sta oskrba s pitno vodo in
odvajanje in čiščenje komunalnlih odpadnih in padavinskih
voda obvezni lokalni javni službi, ki ju samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina. Za uporabo javnih
dobrin plačujejo uporabniki ceno proizvoda, ki je lahko tudi
v obliki tarife (59. člen ZGJS). Izvršni svet je s predpisom
tarife le izvrševal obveznost zagotavljanja teh obveznih javnih služb po ZVO in ob odsotnosti že obstoječih predpisov o
metodologiji za oblikovanje cen in ob odsotnosti novega
predpisa na podlagi ZVO upravičeno določil tudi metodologijo za oblikovanje cene teh javnih dobrin. Ustavno sodišče
poudarja, da se v svoji presoji ni spuščalo v posamezne
postavke tarifnega sistema, saj jih pobudniki niso izpodbijali
oziroma niso navajali, v neskladju s katerimi predpisi naj bi
te postavke bile.
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3638.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Sodni svet Republike Slovenije je na 125. seji dne
8. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z 9. 10. 1998 imenuje mag. Nina Betetto.
Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3639. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v
zdravstveni negi

C)
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnice in sodniki: dr. Miroslava Geč-Korošec,
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam-Lukić in
dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-300/94
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

SODNI SVET
3637.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96) je Sodni svet
Republike Slovenije na 125. seji dne 8. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča
Na položaj svetnika okrožnega sodišča se imenuje Matevž Žugelj, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Celju.
Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
Marko Šorli l. r.

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI
za zaposlene v zdravstveni negi
1
V kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 60/98) se za 104. členom dodata novo k
podpoglavje in 104.a člen, ki se glasi:
“k) Dodatek za zdravstveno nego
104.a člen
Zaradi zahtevnosti delovnega procesa so zaposleni v
zdravstveni negi upravičeni do dodatka za zdravstveno nego. Višina in dinamika uveljavljanja dodatka za zdravstveno
nego sta določeni v sporazumu o aneksu h kolektivni pogodbi, ki je priloga 1 tega aneksa.
Dodatek za nego je določen glede na količnik zaposlenega.
2
Spremeni se šesti odstavek 95. člena tako, da se
glasi:
“Za delo na dan državnega praznika in dela prostega
dne po zakonu pripada zaposlenemu dodatek v višini 130%
od osnove.”
3
Priloga 2 tega aneksa je Dogovor med Ministrstvom za
zdravstvo, Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
drugimi sindikati s področja zdravstva in Zbornico zdravstvene nege Slovenije.
4
Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 183-6/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.
Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.

Ministrstvo za zdravstvo
minister
dr. Marjan Jereb l. r.

Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
minister
mag. Anton Rop l. r.

ZSSS - sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.

Zdravniška zbornica
Slovenije
predsednik
asist. mag.
Marko Bitenc, dr. med. l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register
kolektivnih pogodb z datumom 1. 10. 1998 pod zap. št.
58/1 in št. spisa 104-01-003/98-004.
Priloga 1
Sporazum o aneksu h kolektivni pogodbi
Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov v zdravstvu in Vlade Republike Slovenije se sporazumeta, da se v
tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi dodajo členi, ki bodo uveljavili:
1. Dodatek za zdravstveno nego od 1. 10. 1998
Dodatek za zdravstveno nego:
Količnik zaposlenega

1,65
1,70
1,80
1,90
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
2,75
2,90
3,00
3,10
3,25
3,40 in več

Dodatek

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,17
0,19
0,21
0,21
0,22
0,23
0,27
0,27
0,28
0,29

2. Za enake količnike kot v prvi točki se poveča dodatek za zdravstveno nego tudi v letu 1999, glede na finančni
načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje in izvajanje dogovora med Ministrstvom za zdravstvo in sindikati, vendar ne
pred 1. 9. 1999 in ne kasneje kot dvanajst mesecev po
uveljavitvi dodatka v letu 1998.
Podpisniki se zavezujejo, da bodo preko svojih predstavnikov v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije uveljavljali vključitev dodatka v finančni načrt ZZZS
za leto 1999.
3. Dodatno povečanje dodatka za zdravstveno nego
bodo sindikati uveljavljali v okviru razprav o rešitvah zakona o
javnih uslužbencih. V primeru, da ta zakon ne bo uveljavljen
do začetka leta 2000, do 1. 3. 2000 Ministrstvo za zdrav-
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stvo in ZZZS, skupaj s sindikati analizira finančno poslovanje
ZZZS ter uresničevanje racionalizacijskih ukrepov ter znotraj
tedaj veljavne prispevne stopnje ugotovijo možnosti nadaljnjega povečanja dodatka za zdravstveno nego, pri čemer
dodatno povečanje ne sme presegati višine količnikov dodatka, kot so določeni v prvi točki tega sporazuma.
Pogajalska skupina
reprezentativnih sindikatov
v zdravstvu
vodja
Jelka Černivec l. r.

Pogajalska skupina
Vlade Republike Slovenije
vodja
Mirko Bandelj l. r.

Priloga 2
Dogovor med Ministrstvom za zdravstvo, Sindikatom
delavcev v zdravstveni negi Slovenije, drugimi
sindikati s področja zdravstva in Zbornico
zdravstvene nege Slovenije
Uvod
Ob dejstvu, da velja za zaposlene v zdravstveni negi
samostojna kolektivna pogodba, sta Ministrsto za zdravstvo
in Vlada R Slovenije izrazila, da bi ob novih določilih tarifnega dela plač zaposlenih v zdravstveni negi pripravili tudi
določene ukrepe, ki bi izboljšali organizacijo in kakovost
zdravstvene nege pri vseh delodajalcih v Sloveniji.
Uveljavitev nekaterih zahtev zaposlenih v zdravstveni
negi je mogoča le ob izvedbi podpisanega dogovora, ki bo
tudi varovancem omogočil kvalitetnejši dostop in izvajanje
ustrezne zdravstvene nege v sistemu zdravstvenega varstva.
1. Podpisniki ugotavljajo, da je potrebno usmeriti napore v racionalnejšo organiziranost dela, izboljšanje kakovosti dela, boljšo izkoriščenost delovnega časa in prijazen
odnos do varovancev in sodelavcev.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo, Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije, Sindikati s področja zdravstva,
Zbornica zdravstvene nege Slovenije.
Operativna izvedba: management zavodov (odgovorni
za zdravstveno nego), Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Zbornica zdravstvene nege Slovenije.
Rok: od septembra 1998 neprekinjene aktivnosti in
nadzor.
2. Obvezno je naročanje bolnikov v ambulantah sekundarnega in terciarnega nivoja na uro in vpeljati čakalne knjige, vezane na posameznega zdravnika.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.
Operativna izvedba: management zavodov, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zbornica zdravstvene
nege Slovenije.
Rok: takoj.
3. Zagotoviti prisotnost zdravstvene nege v celotnem
ordinacijskem času, ki je napisan na vratih ambulant.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.
Operativna izvedba: management zavodov, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije, ostali sindikat s področja zdravstva in Zbornica zdravstvene nege Slovenije.
Rok: takoj.
4. Nadaljevati z aktivnostmi za sprejem zakona o zdravstveni negi, upoštevaje razmejitev odgovornosti posameznih
poklicev v zdravstveni negi.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.
Rok: takoj.

Stran

5622 / Št. 73 / 30. 10. 1998

5. Uveljaviti strokovne podlage - Organizacijo službe
zdravstvene nege v zdravstvenih zavodih in Razmejitev
zdravstvene nege - kot podlago za racionalno organiziranje
zdrastvene nege v vseh zavodih.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.
Operativna izvedba: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravstveni svet R Slovenije, Razširjeni strokovni kolegij zdravstvene
nege.
Rok: 1999.
6. Na podlagi Kodeksa etike medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije (1994), oblikovati v zavodih
pravilnike o pravicah in dolžnostih zaposlenih v zdravstveni
negi, s poudarkom na timskem delu in tesnem sodelovanju z
drugimi strokovnjaki.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.
Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo, Zbornica
zdravstvene nege Slovenije, management zavodov.
Rok: 1999.
7. Ureditev sistema dodeljevanja koncesij za zasebnike v javni zdravstveni mreži s področja zdravstvene nege. Pri
tem ne sme biti ogroženo funkcioniranje javnih zdravstvenih
zavodov v javni lasti. Sprejeti standardni koncesijski akt za
vse zdravstvene panoge in povečati produktivnost na področju ambulantne dejavnosti. S tem prispevati do krajše
stopnje hospitalizacije in skrajšanje čakalnih dob.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.
Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zbornica zdravstvene nege Slovenije, management v zavodih.
Rok: 1999.
8. Izdelati analizo delovnih mest, pri katerih naj se
ugotavlja škodljive vplive na zdravje zaposlenih. Na osnovi tako pripravljene analize se definira dodatek za težje
delovne pogoje. Podpisniki si bodo prizadevali za nov,
bolj poenostavljen sistem nagrajevanja zaposlenih v
zdravstveni negi.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.
Operativna izvedba: Pooblaščena inštitucija za varstvo
pri delu, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in
drugi sindikati s področja zdravstva.
Rok: druga polovica 1999.
9. Definirati delovna mesta, kjer se delo opravlja v
organizaciji dežurne službe in turnusne službe.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.
Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, management v zavodih.
Rok: prva polovica 1999.
10. Pristopiti k sistemski ureditvi pripravništva in izobraževanja za poklice v zdravstveni negi.
Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Zbornica zdravstvene nege Slovenije.
Rok: takoj.
11. Imenovanje predstavnikov zdravstvene nege v projektne skupine za spremembo zakonov s področja zdravstva, ki obravnavajo področje zdravstvene nege.
Nosilci: Ministrstvo za zdravstvo, Zbornica zdravstvene
nege Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.
12. Podpisniki kolektivne pogodbe v 14 dneh od podpisa tega sporazuma imenujejo člane odbora za razlago
kolektivne pogodbe.
Po 1. 3. 1999 se ocenijo učinki teh ukrepov in na
podlagi teh ugotovitev se dogovori o morebitnem povečanju
za nadaljnjo realizacijo dogovorjenega dodatka o zdravstveni negi.

Uradni list Republike Slovenije
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.
Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
Jelka Černivec l. r.

Ministrstvo za zdravstvo
Minister
dr. Marjan Jereb l. r.

Zbornica zdravstvene nege
Slovenije
Veronika Pretner Kunstek l. r.

3640.

Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k
vložitvi kandidatur za prosta mesta

Na podlagi tretjega odstavka 258.c člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 –
odločba US, št. 35/97, št. 73/97 – odločba US in 87/97)
ter prvega odstavka 66. člena in 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), je Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije na 18. seji dne 8. 10. 1998 sprejel

SKLEP
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije objavlja
javni poziv sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za
prosta mesta:
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ajdovščini,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Črnomlju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Idriji,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Kopru,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Laškem,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Logatcu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ljutomeru,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Mozirju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Novi
Gorici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Novem mestu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Piranu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Postojni,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem na Ptuju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Radovljici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ribnici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Sežani,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Slovenski Bistrici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Slovenskih Konjicah,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Šentjurju pri Celju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Škofji
Loki,
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– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Šmarju pri Jelšah,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Trebnjem,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem na Vrhniki.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, v petnajstih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica
Sveta sodnikov za prekrške
Republike Slovenije
Judita Verbole l. r.

3641.

Poročilo o gibanju plač za avgust 1998

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 49/95) in
nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

POROČILO
o gibanju plač za avgust 1998
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za avgust
1998 znaša 156.727 SIT in je za 1,0 odstotka nižja kot
julija 1998.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij–avgust 1998 znaša 157.694 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za avgust 1998
na obdobje september 1997–avgust 1998 znaša 102,0.
Št. 941-15-24/98
Ljubljana, dne 20. oktobra 1998.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

3642.

Pravila klasične igre na srečo srečelov

Na podlagi prvega odstavka 22. člena zakona o igrah
na srečo, (Uradni list RS, št. 27/95) je na seji Izvršilni odbor
Smučarske zveze Slovenije dne 9. 6. 1998 sprejel

Št.
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2. člen
Namen prireditelja igre je pridobivanje sredstev za financiranje razvoja zimskih športov v Republiki Sloveniji, predvsem za financiranje smučarskih disciplin.
3. člen
Ta pravila so obvezujoča za vse, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri: prireditelja, Športno loterijo d.d., ki je s
strani prireditelja pooblaščena za vodenje igre, prodajo srečk
in izplačilo dobitkov, prodajalce pooblaščene za prodajo
srečk, imetnike srečk (v nadaljnjem besedilu: udeleženec)
ter druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem
igre.
Po pridobitvi dovoljenja, prireditelj pravila igre objavi v
javnem glasilu. Pravila igre so udeležencu pri igri predložena
na vpogled povsod, kjer so srečke v prodaji.
4. člen
Udeleženec v igri je imetnik veljavne srečke. Veljavna
je srečka, ki ima natisnjene vse elemente, navedene v
6. členu teh pravil.
5. člen
Prireditelj prireja igro z izdajo 2,000.000 srečk. Skupna vrednost dobitkov je 50% od vrednosti izdanih srečk.
Cena posamezne srečke je 100 SIT.
Plan dobitkov:
Število
dobitkov

Vrednost
dobitka

Skupna
vrednost

3
10
100
200
1000
10.000
20.000
100.000
600.000
731.313

1,000.000 SIT
100.000 SIT
20.000 SIT
10.000 SIT
1.000 SIT
500 SIT
300 SIT
200 SIT
100 SIT

3,000.000 SIT
1,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
1,000.000 SIT
5,000.000 SIT
6,000.000 SIT
20,000.000 SIT
60,000.000 SIT
100,000.000 SIT

6. člen
Vsaka srečka vsebuje naslednje elemente:
– ime in motiv igre Srečelov,
– cena srečke 100 SIT,
– znesek dobitka, če srečka nima dobitka pa tekst: Ni
dobitka,
– športniki se vam zahvaljujejo za vaš prispevek,
– navodila za igralce,
– tekoča številka srečke in koda srečke,
– število in vrednosti posameznih dobitkov.

PRAVILA
klasične igre na srečo srečelov

7. člen
Srečke prireditelj prodaja na območju Republike Slovenije s pogodbenimi prodajalci Športne loterije d.d.
Prvi dan prodaje srečk je 2. 11. 1998, zadnji dan pa
31. 12. 1998.

1. člen
S temi pravili se ureja klasična igra na srečo srečelov z
imenom “Slovenski športni srečelov” (v nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja Smučarska zveza Slovenije, Parmova
33, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa Izvršilnega odbora z
dne 9. 6. 1998 (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).

8. člen
Po zaključku prodaje morajo prodajalci vse neprodane
srečke vrniti prireditelju oziroma Športni loteriji d.d. najkasneje do 24. ure dne 4. 1. 1999. Prireditelj srečke preda
trezorski komisiji Športne loterije d.d., ki prejete srečke
količinsko popiše in shrani v trezor.
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Srečke so v trezorju shranjene 120 dni od dneva popisa komisije, razen če je sprožen sodni spor za dosego
pravice iz udeležbe v igri. Po končanem roku za hrambo se
srečke komisijsko uničijo.
9. člen
Udeleženec ugotovi rezultat v igri, ko na srečki odkrije
znesek ali besedilo. Srečka je dobitna če je na srečki natisnjen znesek dobitka. Vsaka srečka, ki nima dobitka ima
tekst: Ni dobitka.
10. člen
Udeleženec ni dolžan prevzeti srečke, če je srečka
odprta ali če na srečki niso natisnjeni vsi elementi, ki so
navedeni v 6. členu teh pravil. V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila denarja v vrednosti srečke ali do
zamenjave srečke.
Vse poškodovane srečke iz prejšnjega odstavka mora
prodajalec vrniti prireditelju kot neprodane srečke.
11. člen
Vse dobitke do 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Ostale večje dobitke izplačuje Športna loterija d.d, Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Če je potrebno za posamezno vrsto dobitka plačati
davek na dobitek od iger na srečo, mora udeleženec osebi,
ki izplačuje dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument.
Pri izplačilu ali nakazilu dobitka, za katerega je treba
plačati davek, se vrednost dobitka zmanjša za znesek višine
davka na dobitek od iger na srečo.
12. člen
Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih srečk, deponiranimi pri A banki d.d. Ljubljana in s
celotnim svojim premoženjem. V skladu z medsebojno po-
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godbo za izplačilo dobitkov jamči tudi Športna loterija d.d. z
vsemi svojimi sredstvi.
Dobitek na srečki se izplača udeležencu – prinesitelju
srečke, na kateri je natisnjena vrednost dobitka, pod pogojem, da je številka srečke navedena v spisku dobitnih srečk.
13. člen
Dobitne srečke so izplačljive od prvega dne prodaje in
še 60 dni od dneva zaključka prodaje, to je do 1. 3. 1999.
14. člen
Po končanem roku za izplačilo dobitkov, tričlanska komisija za nadzor igre pripravi poročilo o prodaji srečk in
izplačanih dobitkih. V poročilo vpiše število prodanih in vrnjenih srečk ter število izplačanih in neizplačanih dobitkov.
15. člen
Zneski dobitkov, ki niso bili izplačani do roka, ki je
določen za izplačilo dobitkov pripadajo prireditelju za namen, za katerega je bila igra prirejena.
16. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v
igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Ta pravila se uporabljajo od dneva prodaje srečk in še
120 dni po zaključku prodaje srečk.
18. člen
Pravila pričnejo veljati z dnem, ko bodo potrjena. Uporabljajo pa se z začetkom prodaje srečk.
Smučarska zveza Slovenije
direktor
Jaro Kalan l. r.
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OBČINE
BREZOVICA
3643.

Občine Brezovica, v nadaljevanju dolgoročni plan Občine
Brezovica.

Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Brezovica

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
18. člena statuta Občine Brezovica (“Naš časopis”, uradno
glasilo Občine Brezovica, maj 1995) je Občinski svet Občine Brezovica na 36. seji dne 17. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Ljubljana
Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990,
za območje Občine Brezovica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana VičRudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86,
10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje

2. člen
Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine
Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, se na podlagi odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana
Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni
list RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000.
3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–
1990, se za območje Občine Brezovica smiselno uporabljajo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino
Ljubljana in za Občine Dol pri Ljubljani, Dobrova-HorjulPolhov Gradec, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in
Vodice.
4. člen
Dolgoročni plan Občine Brezovica se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. “Tabele” tako, da se v 9.6. točki
“Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” črta besedilo za prostorske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje,
V23 Brezovica, V24 Rakitna, V46 Vnanje Gorice in nadomesti z besedilom:
“9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na
območju Občine Brezovica

Prostorska celota

Oznaka
območja urejanja

Ime
območja urejanja

V10 Brezovica–Vnanje Gorice–Notranje Gorice

VM10/ 1
VS10/ 1- 1
VS10/ 1- 2
VS 10/1-3
VS10/ 2
VS10/ 3
VS10/ 4
VS10/ 5
VS10/ 6
VS10/ 7
VS10/ 8
VS10/ 9
VS10/10
VS10/11
VS10/12
VS10/13- 1
VS10/13- 2
VS10/14- 1
VS10/14- 2
VS10/15
VS 10/16
VS 10/17
VS 10/18
VS 10/19
VS 10/20

Brezovica
Radna
Radna
Ob Tržaški cesti
Radna
Mala vas
Komarija
Brezovica
Brezovica
Brezovica
Vnanje Gorice
Vnanje Gorice
Vnanje Gorice
Vnanje Gorice
Plešivica
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Bluše
Kršljanov grad
Plešivica
Plešivica
Plešivica

Poimenovanje v planu
1986–1997

Vrsta PIA

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
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Prostorska celota

V20 Podpeč

V21 Preserje

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka
območja urejanja

Ime
območja urejanja

VT10/ 1
VT10/ 2
VP20/ 1
VP20/ 2
VR20/ 1
VS20/ 1
VS20/ 2
VS20/ 3
VS 20/4
VS 20/5
VT 20/1
VP21/ 1

Avtocesta
Območje ŽG
Podpeč
Podpeč
Jezero
Podpeč
Podpeč
Jezero
Podpeč
Jezero
Območje ŽG
Podpeč
VP 21/1
Podpeč – IPKO
Kamnik
Kamnik pod Krimom
Kamnik pod Krimom
Kamnik pod Krimom
Kamnik
Kamnik
Preserje
Laze
Laze
VP22/ 1 Laze
Prevalje
Goričica
VS 22/2 Goričica
Goričica
Goričica
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
VS23/ 3 Gornja
Brezovica
Planinica
Jezero
Rakitna
VS 24/1 Rakitna
Rakitna
Naklič
Novaki
Žotov grič
Jezero
VS 24/5 Jezero
Jezero
Jezero
Stelnik
Zanoga
Gmajna
Plese

VP21/ 2
VS21/ 1
VS21/ 2
VS21/ 3
VS21/ 4
VS21/ 5
VS21/ 6
VS 21/7
VS 21/8
V22 Prevalje

V23 Brezovica

V24 Rakitna

V46 Vnanje Gorice

VS22/ 1
VS22/ 2-1
VS 22/2-2
VS 22/2-3
VS23/ 1
VS23/ 2
VS23/ 4
VR24/ 1
VS24/ 1-1
VS 24/1-2
VS24/ 2
VS24/ 3
VS24/ 4
VS24/ 5-1
VS 24/5-2
VS 24/5-3
VS24/ 6
VS 46/1
VS 46/2
VS 46/3

5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega
odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega plana Občine Brezovica 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:

Poimenovanje v planu
1986–1997

Vrsta PIA

PUP
LN
PUP
PUP
UN
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
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

“Urejanja območij vodotokov ter rekonstukcija 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 Brezovica in,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32/98
Brezovica, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

3644.

Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto V10
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

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 18. člena statuta
Občine Brezovica (Uradno glasilo Občine Brezovica, “Naš
časopis”, maj 1995) je Občinski svet občine Brezovica na
36. seji dne 17. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice
1. člen
1. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list SRS, št. 9/94-386) se spremeni tako, da
glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V10 – Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice (Uradni list SRS, št. 9/94-386), dopolnjeni
v letu 1998.”
2. člen
2. člen 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 občin in
mesta Ljubljane 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 se spremeni tako, da glasi:
“Meje planske celote in posameznih območij urejanja
so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice, izdelanih leta 1998 in prikazanih v
načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Katastrski načrti v
merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni list SRS, št. 9/94386) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi spremembami.”
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4. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka
določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih
območjih z naslednjimi oznakami:
VM10/ 1
VS10/ 1- 1
VS10/ 1- 2
VS 10/1-3
VS10/ 2
VS10/ 3
VS10/ 4
VS10/ 5
VS10/ 6
VS10/ 7
VS10/ 8
VS10/ 9
VS10/10
VS10/11
VS10/12
VS10/13- 1
VS10/13- 2
VS10/14- 1
VS10/14- 2
VS10/15
VS 10/16
VS 10/17
VS 10/18
VS 10/19
VS 10/20
VT10/ 1
VT10/ 2

Brezovica
Radna
Radna
Ob Tržaški cesti
Radna
Mala vas
Komarija
Brezovica
Brezovica
Brezovica
Vnanje Gorice
Vnanje Gorice
Vnanje Gorice
Vnanje Gorice
Plešivica
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Bluše
Kršljanov grad
Plešivica
Plešivica
Plešivica
Avtocesta
Območje ŽG

Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih
(VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki
so sestavni del tega odloka.”
5. člen
Črtajo se členi od 5. do vključno 49. člena in nadomestijo z novim 5. členom, ki glasi:
“1. Veljavnost skupnih meril in pogojev
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja
v planski celoti, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.
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:
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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,
– 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.
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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 pritličju 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,
– 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,

Uradni list Republike Slovenije
– 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 spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev mikrourbane opreme,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in
vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.10. Zelene površine
V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se
ne prizadene objektov naravne in kulturne dediščine, 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.
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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),
– 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:
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– 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,
– 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.
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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.
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:
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– 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,
– 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
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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 metra 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 pogoj, ter pogoje za oblikovanje objektov,
– 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.
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14. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine
14.1. Splošna določila
Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih,
ki so prikazani v grafičnem delu odloka in so uvrščeni med
naravno in kulturno dediščino, se smejo izvajati le v sodelovanju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine,
ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali naravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi
dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili
razglasitvenega dokumenta.
Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev njihove izvirnosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno
vzdrževanje.
Naravna in kulturna dediščina je razdeljena po vrsti ali
po režimu varovanja v:
– naravne spomenike in dediščino z oznako N, pri
čemer se označuje z
N1 – gozdni rob
N2 – ostanki gozda
N3 – mokrotni travniki
N4 – vodotok in obrežna vegetacija
N5 – dominantna drevesa
N6 – skupina drevja z grmovjem
N7 – osamelci
N8 – izvir,
– arheološko dediščino z oznako A, pri čemer se označuje z
A1 – prvo stopnjo varstvenega režima
A2 – drugo stopnjo varstvenega režima
A3 – tretjo stopnjo varstvenega režima
A3M – modificirano tretjo stopnjo varstvenega režima,
– kulturno dediščino umetnostnega pomena z oznako U
(sakralni objekti, gradovi, znamenja),
– etnološke spomenike in dediščino z oznako E, pri
čemer se označuje z
E1 – posamični objekt, stavbna dediščina
E2 – skupine objektov
E3 – varovano ulično linijo
E4 – vedute, ranljivost prostora,
– zgodovinske spomenike in zgodovinsko dediščino iz
obdobja NOV z oznako S
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. Režimi varovanja arheološke dediščine z oznako A:
A1 – S prvo stopnjo varstvenega režima se ohranja
dediščino oziroma spomeniško območje nespremenjeno ali
raziskano, se jo prezentira na prostem ali v primerno oblikovanem okolju, lahko tudi v sklopu stavb. Za prezentacijo in
prostorske rešitve okolice je potreben poseben konservatorski program, ki ga izdela pooblaščena organizacija za
varstvo dediščine ob pomoči širše strokovne komisije. Na
terenu, varovanem s to stopnjo varstvenega režima, mora
raba prostora ostati nespremenjena. Radikalni melioracijski
posegi so dovoljeni le ob zadostitvi spomeniško-varstvenih
pogojev.
A2 – Z drugo stopnjo varstvenega režima se zahteva
pred vsakim posegom v prostor sistematična arheološka
raziskovanja, ki določijo nadaljnji postopek. Dediščina se
lahko prezentira, lahko pa se ob ustrezni dokumentaciji
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rešijo le najdbe, teren pa sprosti v druge namene. O tem
postopku odloča pooblaščena organizacija za varstvo dediščine, lahko tudi s pomočjo posebne strokovne komisije.
Raba prostora na takem terenu naj bi ostala nespremenjena, morebitna nova namembnost (urbanizacija itd.) je možna
le po zadostitvi spomeniško-varstvenih pogojev.
A3 – S tretjo stopnjo varstvenega režima se zahteva le
strokovni arheološki nadzor nad posegi v prostor oziroma
natančneje v zemeljske plasti zaradi morebitnih arheoloških
najdb ali zaradi izpopolnitve dokumentacije. Nadzor določi
pooblaščena organizacija za varstvo dediščine. Raba prostora se lahko spremeni, dovoljeno je tudi popolno prestrukturiranje tkiva, ob zadostitvi spomeniško varstvenih pogojev.
Z modificirano tretjo stopnjo varstvenega režima se
zahteva pred vsakim posegom v zemeljske plasti vrtanja za
ugotavljanje prisotnosti P2O5, kot važnega indikatorja človekove prisotnosti skozi daljše časovno obdobje in tudi v
t.im. arheoloških obdobjih. Na podlagi rezultatov teh raziskav bo odločeno, ali se prizadeti teren razišče, ali pa sprosti za nadaljnje posege.
14.3. Režimi varovanja etnoloških spomenikov in dediščine z oznako E1
Varstveni režim I. stopnje
Posamične objekte se varuje v neokrnjeni obliki, izjemoma je dovoljena zamenjava kritine, ki pa mora biti po barvi
in rastru prilagojena historičnim oblikam.
Varstveni režim II. stopnje
Varovanje stavbne gmote, strešnega naklona, značilno
oblikovanih napuščev in zatrepov, barve in rastra strešne
kritine, varovanje fasadne členitve, obokanih prostorov, arhitektonskih detajlov in poslikave objekta /fresk in šivanih
robov/, varovanje strukture fasadnega ometa in ostale fasadne plastike, načelno varovanje tlorisa, oziroma razporeda prostorov, kolikor je ta še avtentičen in regionalno značilen, pri adaptacijah se morajo novi elementi v proporcih
prilagoditi obstoječim stavbnim členom, posegi so možni v
skladu s smernicami spomeniške službe.
Varstveni režim III. stopnje
varovanje razmerja stavbnih gmot, višinskih gabaritov,
strešnih naklonov ter barve in rastra kritine, varovanje posameznih fragmentarno ohranjenih pričevalnih in likovnih detajlov.
14.4. Režim varovanja zgodovinskih spomenikov in
zgodovinske dediščine iz obdobja NOV z oznako S.
I. stopnja varstvenega režima določa nespremenjenost,
neokrnjenost in izvirnost dediščine v celoti. Izvajajo se lahko
le vzdrževalna, restavratorska in konservatorska dela za izboljšanje izvirnega stanja.
Avtentično vizualno območje je treba varovati v največji
možni meri.
Z režimom II. stopnje je predvideno na območjih in
objektih ohranitev izvirnega stanja. Spremembe ne smejo
biti v nasprotju s potrebami upravičenega varstva, čeprav se
lahko velika območja v nekaterih delih preuredijo za načrtovane spremembe v prostoru.
Z režimom III. stopnje se na objektih in območjih dovoljuje preoblikovanje stanja, vendar z največjo možno mero
varovanja izvirnosti objekta ali zgodovinske funkcije.
14.5. 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),
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– 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 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:
– 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
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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
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 metrov, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojne
službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
15.9. Gradnja objektov na vodotokih
Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na
vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le
na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in
soglasja pristojnih služb.
15.10. Regulacije vodotokov
Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi
niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke 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.
15.11. Varovalni pas železnice
Širina varovalnega pasu železniške proge je 200 m od
skrajnega tira. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno
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razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških
naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno razširi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in železnica. Posege v varovalnem pasu železniške proge je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške proge.
16. Merila in pogoji glede komunalnega in 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 ev. 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.
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.
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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 vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske 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 vršiti 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.
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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.”
6. člen
50. člen postane novi 6. člen, ki se spremeni tako, da
glasi:
“Območje urejanja VS 10/1-1 Radna
Morfološka enota 2A/7,
– novogradnje so praviloma atrijske hiše, vertikalni gabarit max: P+M, smer slemena daljših stranic pravokotna na
dovozno cesto na severozahodni strani, naklon strešin 40
stopinj, barva kritine enotna (rdeča ali rjava),
– velikost gradbenih parcel je načeloma do 500 m 2 za
en objekt pri dvojčku, oziroma do 600 m2 pri prostostoječem objektu.
Morfološka enota 2A/8
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
Za oskrbo s sanitarno in požarno vodo je potrebno
zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno omrežje.
Na tem območju je predvidena tudi izgradnja večjega
vodohrama ljubljanskega vodovodnega sistema.”
7. člen
51. člen postane novi 7. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Območje urejanja VS 10/1-2 Radna
Za oskrbo s sanitarno in požarno vodo je potrebno
zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno omrežje.
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Na tem območju je predvidena tudi izgradnja večjega
vodohrama ljubljanskega vodovodnega sistema.”
8. člen
Doda se novi 8. člen, ki glasi:
“Območje urejanja VS 10/1-3 Radna
Osrednje in obrtno-servisne dejavnosti je dovoljeno
graditi vzdolž magistralne ceste, na ostalem območju urejanja pa le na podlagi predhodnega soglasja občine in splošnih določil odloka.
Oceno vplivov na okolje je treba izdelati za tiste dejavnosti, ki lahko poslabšajo ekološke razmere v okolju.
Morfološka enota 2A/2
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.”
9. člen
52. člen postane novi 9. člen in se spremeni tako, da
se na koncu doda besedilo:
“Velikost gradbenih parcel je načeloma 600–700 m2.
Morfološka enota 2A/5
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.”
10. člen
53. člen postane novi 10. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Območje urejanja VS 10/3 Mala vas
Novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne
pod pogojem, da se zgradi transformatorsko postajo s priključnim 20 kV vodom.
Za dopolnilno gradnjo je treba zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno vodovodno omrežje.
V varovalnem pasu avtoceste je gradnja stanovanjskih
območij možna pod pogojem, da se pred izdajo lokacijskega dovoljenja oziroma v fazi priprave in oddaje stavbnih
zemljišč zgradi ustrezno aktivno protihrupno zaščito; treba
je varovati rezervat za izvedbo aktivne protihrupne zaščite
(nasip, zasajen z vegetacijo). Izvedba protihrupne zaščite ne
bremeni izvajalca oziroma vzdrževalca ceste.
Velikost gradbenih parcel je načeloma 600–700 m2.
Morfološka enota 4A/1
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.”
11. člen
54. člen postane novi 11. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Območje urejanja VS 10/4 Komarija
Za dopolnilo gradnjo je treba zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno vodovodno omrežje.
V varovalnem pasu avtoceste je gradnja stanovanjskih
območij možna pod pogojem, da se pred izdajo lokacijskega dovoljenja oziroma v fazi priprave in oddaje stavbnih
zemljišč zgradi ustrezno aktivno protihrupno zaščito; treba
je varovati rezervat za izvedbo aktivne protihrupne zaščite
(nasip, zasajen z vegetacijo). Izvedba protihrupne zaščite ne
bremeni izvajalca oziroma vzdrževalca ceste.
Morfološki enoti 2A/1 in 2A/2
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
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določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
Morfološka enota 2A/9,
– možni so posegi v prostor, ki so dovoljeni za morfološke enote z oznako 2A ob pogoju, da se upošteva zazidalno zasnovo in parcelacijo, prikazano v grafičnem delu,
– novogradnje so praviloma prostostoječe hiše (izjemoma dvojček), vertikalni gabarit mora biti usklajen z obstoječimi objekti, max. do P+1, streha dvokapnica, naklon
strešin 30 stopinj, kritina opečna (temna), avtohtono drevje
ob jarkih je treba ohraniti v največji možni meri,
– ob upoštevanju obstoječe parcelacije in omejitev
v prostoru, velikost gradbenih parcel variira od 600 do
1200 m2,
– pri daljnovodu, ki poteka v smeri vzhod–zahod, je
treba upoštevati 20 metrski varovalni pas, odmik objektov
od osi naj bo vsaj 10 m, od roba cestišča pa 7,5 m,
– odmik objektov od opuščenega tira železniške proge
na jugu mora biti vsaj 12 m,
– lokalno dovozno cesto je treba izvesti krožno in jo
priključiti na obstoječo dovozno cesto na vzhodni strani.”
12. člen
55. člen postane novi 12. člen in se spremeni tako, da
se na koncu doda besedilo:
“Morfološka enota 2A/6
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.”
13. člen
56. člen postane novi 13. člen.
57. člen postane novi 14. člen.
58. člen postane novi 15. člen.
14. člen
59. člen postane novi 16. člen in se spremeni tako, da
se na koncu doda besedilo:
“Morfološka enota 9/1
Dovoljeni so posegi v zvezi z urejanjem pokopališča in
sakralnega objekta.
Morfološka enota 9/2
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.”
15. člen
60. člen postane novi 17. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Območje urejanja VS 10/10 Vnanje Gorice
Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno
omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.
Morfološke enote 2A/9, 10, 11, 12, 13, 14,
– novogradnje so načeloma prostostoječi objekti, vertikalni gabarit do max. P+1(M),
– velikost gradbenih parcel je načeloma do 600 m2,
– nove dovozne ceste je treba izvesti v skladu z rešitvijo, prikazano v grafičnem delu.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste. Potek dostopnih cest, ki so določene s prostorskimi
ureditvenimi pogoji, je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko
katerih potekajo nove dostopne ceste.”

Uradni list Republike Slovenije
Morfološke enote 9/1, 9/2, 9/3
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.”
16. člen
61. člen postane novi 18. člen.
62. člen postane novi 19. člen.
17. člen
63. člen postane novi 20. člen in se spremeni tako, da
se črta besedilo morfološke enote 2A/12 in na koncu člena
doda besedilo, ki glasi:
“Morfološki enoti 2A/3 in 2A/7
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
Morfološka enota 9/1
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.”
18. člen
64. člen postane novi 21. člen.
19. člen
65. člen postane novi 22. člen in se spremeni tako, da
se na koncu doda besedilo:
“Morfološka enota 2A/1
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste. Potek dostopnih cest, ki so določene s prostorskimi
ureditvenimi pogoji, je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko
katerih potekajo nove dostopne ceste.”
20. člen
66. člen postane novi 23. člen in se spremeni tako, da
se na koncu doda besedilo:
“Velikost gradbenih parcel je praviloma do 600 m2.
Morfološke enote 2A/3, 2A/4, 2A/5
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste. Potek dostopnih cest, ki so določene s prostorskimi
ureditvenimi pogoji, je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko
katerih potekajo nove dostopne ceste.”
21. člen
67. člen postane novi 24. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Območje urejanja VS 10/15 – Notranje Gorice
Za dopolnilno gradnjo je treba zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno
vodovodno omrežje.
Morfološke enote 2A/4, 7, 8, 13, 14, 15
Dopolnilna gradnja objektov na strmem terenu je dovoljena pod pogojem, da se zagotovi dostop.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
Morfološke enote 2A/17, 20, 23
Novogradnje so praviloma prostostoječi objekti, oblikovno jih je treba uskladiti z obstoječo zazidavo (bližina
vaškega jedra); vertikalni gabarit je dovoljen do max. P+1(M),
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Morfološka enota 2A/23
Velikost gradbenih parcel je načeloma do 600 m2;
dostopi so dovoljeni s predvidene ceste na vzhodni strani.
Morfološka enota 2D/1
Novogradnje in adaptacije je treba oblikovati tako, da
se upošteva ustaljeni talni red, ulični potek, gradbene linije
in gabarite historičnih objektov vaškega jedra.
Morfološka enota 7G/1
Nadaljnje izkoriščanje kamenin ni dovoljeno, izdelati je
treba sanacijski načrt za kamnolom v Notranjih Goricah. Po
sanaciji se prostor nameni za potrebe družbenih dejavnosti.
Morfološka enota 9/1
Dovoljeni so posegi v zvezi z urejanjem pokopališča in
sakralnega objekta.
Morfološka enota 9/2
Dovoljena je gradnja vrtca pod pogojem, da se gozd
ohrani v največji možni meri.
Morfološka enota 9/3
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.”
22. člen
68. člen se črta.
23. člen
69. člen postane novi 25. člen in se spremeni tako, da
se na koncu doda besedilo:
“Na območju ožjih (2) in širših (3) varstvenih pasov
zajetij za Brezovico (desni pritok Radne, št. 96) in drenažnega zajetja na Drobtinki (št. 97) velja strogi oziroma blagi
režim varovanja.”
24. člen
70. člen postane novi 26. člen.
25. člen
Doda se novi 27. člen, ki glasi:
“Območje urejanja VS 10/17 Kršljanov grad (Kušljanov grad)
Kušljanov grad je objekt umetnostno-zgodovinske dediščine, varovan z drugim varstvenim režimom. Za vsak poseg je treba pridobiti strokovno mnenje pristojne službe za
varstvo naravne in kulturne dediščine.”
26. člen
71. člen postane novi 28. člen.
27. člen
72. člen postane novi 29. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Prostorsko ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Brezovica in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Ljubljana Vič-Rudnik.”
28. člen
73. člen odloka postane novi 30. člen in se spremeni
tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.”
29. člen
74. člen postane novi 31. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.”
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Št. 33/98
Brezovica, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

3645.

Odlok o spremembi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje krajevnih
skupnosti Preserje, Notranje Gorice–del in
Vnanje Gorice–del (planske celote V20 Podpeč,
V21 Preserje, V 22 Prevalje, V23 Brezovica in
V46 Vnanje Gorice)

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list, 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 18. člena statuta
Občine Brezovica (Uradno glasilo Občine Brezovica, “Naš
časopis”, maj 1995) je Občinski svet občine Brezovica na
36. seji dne 17. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje krajevnih skupnosti
Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Goricedel (planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje,
V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje
Gorice)
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje
Gorice-del (planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22
Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice) (Uradni list
RS, št. 11/95), se v naslovu spremeni tako, da glasi:
“Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planske
celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice.”
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22
Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice (Uradni list
RS, št. 11/95), dopolnjeni v letu 1998.”
3. člen
2. člen 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 občin in
mesta Ljubljane 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.”
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4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka
določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih
območjih z naslednjimi oznakami:
VP20/ 1
VP20/ 2
VR20/ 1
VS20/ 1
VS20/ 2
VS20/ 3
VS 20/4
VS 20/5
VT 20/1

Podpeč
Podpeč
Jezero
Podpeč
Podpeč
Jezero
Podpeč
Jezero
Območje ŽG

VP21/ 1
VP21/ 2
VS21/ 1
VS21/ 2
VS21/ 3
VS21/ 4
VS21/ 5
VS21/ 6
VS 21/7
VS 21/8

Podpeč
Kamnik
Kamnik pod Krimom
Kamnik pod Krimom
Kamnik pod Krimom
Kamnik
Kamnik
Preserje
Laze
Laze

VS22/ 1
VS22/ 2-1
VS 22/2-2
VS 22/2-3

Prevalje
Goričica
Goričica
Goričica

VS23/ 1
VS23/ 2
VS23/ 4

Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Planinica

VS 46/1
VS 46/2
VS 46/3

Zanoga
Gmajna
Plese

Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih
(VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki
so sestavni del tega odloka.”
5.člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Meje planskih celot in posameznih območij urejanja
so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice,
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. 11/95) se uporabljajo v delih, ki
so skladni s citiranimi spremembami.”
6. člen
Črta se besedilo 5. do 48. člena in nadomesti z novim
5. členom, ki glasi:
“Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica – Vnanje Gorice – Notranje Gorice (Uradni list RS,
št. 9/94, in 73/98), veljajo tudi za vsa območja urejanja v
planskih celotah V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje,
V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice, če ni s posebnimi
merili drugače določeno.”
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7. člen
49. člen postane nov 6. člen in se spremeni tako,
da glasi:
“V ureditvenih območjih z oznako VP 21/1 Podpeč, VP
21/2 Kamnik,VS 21/1 Kamnik pod Krimom, VS 21/2 Kamnik pod Krimom, VS21/3 Kamnik pod Krimom,VS 21/4
Kamnik, VS 21/5 Kamnik, VS 21/6 Preserje, VS 22/1
Prevalje in VS 23/1 Dolenja Brezovica je treba pred izdajo
lokacijskih dovoljenj za novogradnje zagotoviti zadostne kapacitete pitne vode s povečavo ali izgradnjo vodohranov in z
ojačanjem obstoječih napajalnih vodovodov.”
8. člen
50. člen se črta.
9. člen
51. člen postane nov 7. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“V območjih urejanja z oznako VR 20/1 Jezero, VS
20/1 Podpeč, VS 20/2 Podpeč, VS 20/3 Jezero, VS 21/2
Kamnik pod Krimom, VS 21/4 Kamnik, VS 21/5 Kamnik, in
VS 23/4 Planinca je treba zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in varovati koridorje za priključne 20 kV
električne vode.”
10. člen
52. člen postane nov 8. člen in se spremeni tako, da
glasi:
1. Območje urejanja VP 20/1 Podpeč
Morfološka enota 6E,
– območje je namenjeno lesno proizvodni dejavnosti,
– dopustne so dozidave, rekonstrukcije in adaptacije
obstoječih objektov,
– višinski gabariti novih posegov ne smejo presegati
višine najvišjih obstoječih objektov,
– proste površine in obrobje deponije lesa je treba
ozeleniti z zasaditvijo avtohtonih dreves in grmovnic.
2. Območje urejanja VP 20/2 Podpeč
Morfološka enota 6E,
– območje je namenjeno kamnoseški proizvodnji, sprememba namembnosti ni dopustna,
– dopusne so dozidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov v okviru določene gradbene meje,
– višinskega gabarita obstoječega proizvodnega objekta se ne sme presegati.
3. Ureditveno območje VR 20/1 Jezero
Dopustni so posegi, ki so v skladu z odlokom o razglasitvi jezera v Podpeči za naravni spomenik.
Morfološka enota 9
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
4. Ureditveno območje VS 20/2 Podpeč
V morfološki enoti 2A/2 je treba zagotoviti možnost
izgradnje nove lokalne stanovanjske ceste, trasa je okvirno
določena v katastrskem načrtu v merilu 1:2880.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste. Potek dostopnih cest, ki so določene s prostorskimi
ureditvenimi pogoji, je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko
katerih potekajo nove dostopne ceste.”
5. Ureditveno območje VS 20/3 Jezero
Dopolnilno gradnjo je treba izoblikovati v skladu z obstoječimi značilnostmi obcestne zazidave.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
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določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
Morfološki enoti 9/1 in 9/2
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
6. Ureditveno območje VP 21/1 Podpeč,
– obrobje platoja je treba zasaditi z avtohtonim drevjem,
– etažnost objektov je največ P+1,
– dopustna je tudi ravna streha.
7. Ureditveno območje VP 21/2 Preserje
Morfološka enota 6E
Območje je namenjeno tehnološkim objektom in silosom kamnoloma.
Morfološka enota 6F,
– območje je namenjeno pridobivanju mineralnih surovin,
– dopustna je sanacija kamnoloma in rekultiviranje območja v skladu s pogoji s področja varstva naravne in kulturne dediščine,
– v primeru sanacije kamnoloma s spremembo namembnosti za proizvodne dejavnosti je treba izdelati strokovno
presojo s programsko in urbanistično rešitvijo.
8. Ureditveno območje VS 21/1 Kamnik pod Krimom
V morfološki enoti 2D so dopustne adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov ter nadomestne gradnje na isti
lokaciji; vsi posegi morajo biti skladni z urbanističnimi in
arhitekturnimi značilnostmi vasi.
9. Ureditveno območje VS 21/2 Kamnik pod Krimom
Objekti morajo biti z daljšo stranico vzporedni s plastnicami.
10. Ureditveno območje VS 21/3 Kamnik pod Krimom
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
Morfološka enota 9
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
11. Ureditveno območje VS 21/4 Kamnik
Pri parcelaciji območja je treba upoštevati zasnovo lokalnih cest, prikazano v katastrskem načrtu v merilu 1:2880.
Potek dostopnih cest, ki so določene s prostorskimi ureditvenimi pogoji, je možno spremeniti z novo urbanistično
rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko katerih potekajo nove dostopne ceste.
Morfološka enota 9
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
12. Ureditveno območje VS 21/5 Kamnik,
– pri parcelaciji območja je treba upoštevati predlagano traso nove ceste za povezavo s sosednjim območjem,
kot je prikazana v katastrskem načrtu v merilu 1:2880,
– območje ob železniški progi do širine 50 m od proge
ima 4. stopnjo obremenitve s hrupom, ostali del ima
3. stopnjo obremenitve s hrupom.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
Morfološki enoti 9/1, 9/2
Dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
13. Ureditveno območje VS 21/6 Preserje
V morfološki enoti 2D je dopustna dopolnilna in nadomestna gradnja, ki mora upoštevati značilnosti gručaste zasnove vasi in obstoječe zazidalne linije.
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Morfološka enota 2A/3
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
14. Ureditveno območje VS 21/8 Laze
Arheološka dediščina
Novogradnje niso dovoljene, ostali posegi pa le na
podlagi predhodnih pogojev in soglasja pristojne službe za
varstvo naravne in kulturne dediščine.
15. Ureditveno območje VS 22/1 Prevalje,
– v morfološki enoti 2D je treba dograjevati naselbinsko zasnovo gručaste vasi in upoštevati značilno tipologijo
objektov; etažnost objektov je največ P+1,
– gradnja objektov v vidnem prostoru kapelice ni dopustna.
16. Ureditveno območje VS 22/2-1 Goričica,
– v morfološki enoti 2D je dopustna dopolnilna in nadomestna gradnja objektov, ki se mora prilagoditi in ohraniti
značilne vedute, tlorisno gručasto zasnovo vasi ter morfološke značilnosti; etažnost objektov je največ P+1,
– območje ima ob železniški progi do širine 50 m od
proge 4. stopnjo obremenitve s hrupom, ostali del ima
3. stopnjo obremenitve s hrupom.
17. Ureditveno območje VS 22/2-2 Goričica
Območje ima ob železniški progi do širine 50 m od
proge 4. stopnjo obremenitve s hrupom, ostali del ima
3. stopnjo obremenitve s hrupom.
18. Ureditveno območje VS 22/2-3 Goričica
Morfološka enota 2A
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste.
Območje ima ob železniški progi do širine 50 m od
proge 4. stopnjo obremenitve s hrupom, ostali del ima
3. stopnjo obremenitve s hrupom.
19. Ureditveno območje VS 23/1 Dolenja Brezovica
Morfološka enota 2D,
– v morfološki enoti 2D je dopustna dopolnilna in nadomestna gradnja objektov, ki se mora prilagoditi in ohraniti
značilne vedute, tlorisno gručasto zasnovo vasi ter morfološke značilnosti; etažnost objektov je največ P+1,
– lega objektov mora biti pravokotna na cesto.
20. Ureditveno območje VS 23/2 Gorenja Brezovica
Morfološka enota 2D,
– v morfološki enoti 2D je dopustna dopolnilna in nadomestna gradnja objektov, ki se mora prilagoditi in ohraniti
značilne vedute, tlorisno gručasto zasnovo vasi ter morfološke značilnosti; etažnost objektov je največ P+1,
– lega objektov mora biti vzporedna s cesto.
21. Ureditveno območje VS 46/1 Zanoga
Pri parcelaciji območja je treba upoštevati predlagano
traso nove stanovanjske ceste, kot je prikazana v katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Potek dostopnih cest, ki so
določene s prostorskimi ureditvenimi pogoji, je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi
lastniki zemljišč, preko katerih potekajo nove dostopne
ceste.
Morfološka enota 2A
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo
določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne
ceste. Potek dostopnih cest, ki so določene s prostorskimi
ureditvenimi pogoji, je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko
katerih potekajo nove dostopne ceste.
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22. Ureditveno območje VS 46/2 Gmajna
Arheološka dediščina
Posegi v prostor so dovoljeni le na podlagi predhodnih
pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo naravne in
kulturne dediščine.”
11. člen
53. člen postane nov 9. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:,
– Občini Brezovica in,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Ljubljana VičRudnik.”
12. člen
54. člen postane nov 10. člen.
13. člen
55. člen postane nov 11. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.”
14. člen
56. člen postane nov 12. člen in se spremeni tako, da
glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.”
Št. 34/98
Brezovica, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

3646.

Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Krajevne
skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna)

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 18. člena statuta
Občine Brezovica (Uradno glasilo Občine Brezovica, “Naš
časopis”, maj 1995) je Občinski svet občine Brezovica na
36. seji dne 17. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Krajevne skupnosti Rakitna
(planska celota V24 Rakitna)
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna)
(Uradni list RS, št. 11/95) se v naslovu spremeni tako, da
glasi:
“Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V24 Rakitna”.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
1. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24
Rakitna) (Uradni list RS, št. 11/95) se spremeni tako, da
glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V24 Rakitna (Uradni list RS, št.
11/95), dopolnjeni leta 1998.”
3. člen
2. člen 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 občin in
mesta Ljubljane 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.”
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka
določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih
območjih z naslednjimi oznakami:
VR24/ 1
VS24/ 1-1
VS 24/1-2
VS24/ 2
VS24/ 3
VS24/ 4
VS24/ 5-1
VS 24/5-2
VS 24/5-3
VS24/ 6

Jezero
Rakitna
Rakitna
Naklič
Novaki
Žotov grič
Jezero
Jezero
Jezero
Stelnik

Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih
(VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki
so sestavni del tega odloka.”
5. člen
4. 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 V24 Rakitna, 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. 11/95) se uporabljajo v delih, ki so skladni s
citiranimi spremembami.”
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica – Vnanje Gorice – Notranje Gorice (Uradni list RS, št.
9/94, in 73/98), veljajo tudi za vsa območja urejanja v
planski celoti V24 Rakitna, če ni s posebnimi merili drugače
določeno.”
7. člen
6. člen odloka se črta.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
7. člen odloka postane nov 6. člen in se spremeni
tako, da glasi:
“1. Območje urejanja VS 24/1-1 Rakitna
Morfološka enota VS 2A/1,
– naklon strehe je 35–40 stopinj, smer slemena je
treba prilagoditi sosednjim objektom,
– indeks pozidanosti znotraj posamezne parcele ne
sme presegati 35%.
Morfološki enoti 2D/1, 2D/2,
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+izkoriščeno podstrešje,
– dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov in objektov za potrebe kmečkih gospodarstev in kmečkega turizma,
– dopustne so prizidave objektov in spremembe podstrešij v stanovanjsko površino,
– dopustne so spremembe namembnosti za dejavnosti, ki so okolju nemoteče (družbene dejavnosti, trgovina,
mirna turistična dejavnost),
– ostala določila veljajo enako kot za morfološko enoto
2A/1.
Morfološka enota 3C/1
Namembnost za družbene, oskrbne ali storitvene dejavnosti.
Morfološka enota 9
Dopustni so posegi v zvezi z ureditvijo cerkve in pokopališa.
2. Območje urejanja VS 24/1-2 Rakitna
Morfološka enota VS 2A/1,
– naklon strehe je 35–40 stopinj, smer slemena je
treba prilagoditi sosednjim objektom,
– indeks pozidanosti znotraj posamezne parcele ne
sme presegati 35%.
Morfološka enota 2D/1,
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+izkoriščeno podstrešje,
– dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov in objektov za potrebe kmečkih gospodarstev in kmečkega turizma,
– dopustne so prizidave objektov in spremembe podstrešij v stanovanjsko površino,
– dopustne so spremembe namembnosti za dejavnosti, ki so okolju nemoteče (družbene dejavnosti, trgovina,
mirna turistična dejavnost),
– ostala določila veljajo enako kot za morfološko enoto
2A/1.
Morfološka enota 5C/1,
– dopustni so posegi, vezani na osnovno dejavnost in
razvojne potrebe klimatskega zdravilišča,
– oblikovanje novogradenj je treba uskladiti z obstoječimi objekti.
3. Območje urejanja VS 24/2 Naklič,
– etažnost objektov ne sme presegati višine K+P+M,
– streha je simetrična dvokapnica z naklonom 35–40
stopinj, kritina opečna ali v barvi opeke.
4. Območje urejanja VS 24/3 Novaki in VS 24/4 Žotov grič
Morfološka enota 2A in 2D,
– dopustne so gradnje družinskih stanovanjskih hiš in
kmetij ter gradnje za razvoj kmečkega in penzionskega
turizma,
– novogradnje je treba izoblikovati v gručasti zazidavi,
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+izkoriščeno podstrešje,
– naklon strešin je 38–42 stopinj, kritina opečna ali v
opečni barvi.
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5. Območje urejanja VS 24/5-1 Jezero, VS 24/5-2
Jezero, VS 24/5-3 Jezero ter VS 24/6 Stelnik,
– dopustna je dopolnilna gradnja počitniških hiš manjšega tlorisa in pretežne tipike obstoječih objektov,
– velikost parcele je najmanj 400 m2, indeks pozidanosti parcele ne sme presegati 20%,
– tloris novogradenj je največ 6m x 9m,
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+ izkoriščeno podstrešje,
– streha je simetrična dvokapnica z naklonom 50–60
stopinj, smer slemena je pravokotna na plastnice, kritina je
opečna ali druga v opečni barvi, kar velja enako za pomožne
objekte,
– gradnja ograj, polnih betonskih opornih zidov in opornih zidov iz betonskih, kamnitih in podobnih gradbenih elementov, ki spreminjajo konfiguracijo terena, ni dopustna,
– območje z oznako 3C v katastrskem načrtu v merilu
1:2880 je namenjeno centralnim in turističnim dejavnostim,
– na območju je treba zgraditi novo transformatorsko
postajo in varovati koridorje za priključne 20 kV električne
vode,
– širina predvidene zbirne ceste, ki je označena v katastrskem načrtu v merilu 1:2880, je načeloma 5,5 m, širina
dovoznih cest je najmanj 3,5 m.
Morfološka enota 2A/1,
– dopustne so gradnje družinskih stanovanjskih hiš in
kmetij ter gradnje za razvoj kmečkega in penzionskega
turizma ter nadomestne stanovanjske gradnje dotrajanih
objektov,
– novogradnje je treba izoblikovati v gručasti zazidavi,
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+izkoriščeno podstrešje, klet je vkopana,
– naklon strešin je 38–42 stopinj, kritina opečna ali v
opečni barvi,
– oblikovanje novogradenj je treba uskladiti z obstoječimi objekti,
– indeks pozidanosti ne sme presegati 35%.
6. Območje urejanja VR 24/1 Jezero
Dopustne so gradnje objektov turistične in gostinske
dejavnosti in posegi v prostor v skladu z rekreacijsko namembnostjo območja.
Posege v prostor je treba izvajati tako, da se čim manj
spreminja naravno okolje.
Morfološka enota 3C,
– oblikovanje objektov mora biti skladno s tipiko gradenj v sosednjih območjih in poenoteno za skupine objektov,
– objekti morajo imeti podolžno tlorisno zasnovo,
– objekti v večjo gradbeno površino morajo biti arhitektonsko členjeni ali zasnovani v manjših enotah,
– objekti s hotelsko ali penzionsko namembnostjo ne
smejo presegati višinskega gabarita K+P+1+izkoriščeno
podstrešje, objekti spremljajočih dejavnosti in pomožni objekti ne smejo presegati višinskega gabarita K+P+izkoriščeno podstrešje,
– strehe so simetrične dvokapnice z nakloni 35–45
stopinj in opečno ali drugo kritino v opečni barvi,
– na območju, označenem v katastrskem načrtu v merilu 1:2880 z oznako 9/3, je dopustna izgradnja turističnih
objektov bungalovskega ali podobnega tipa,
– v območjih z oznakami 9/1, 9/2 in 9/4 so poleg
posegov, navedenih v splošnih določilih, dopustne tudi ureditve športnih igrišč in nujnih funkcionalnih objektov, vendar
v oddaljenosti od jezera najmanj 30 m. Ti posegi ne smejo
imeti negativnih vplivov na obstoječe vodnjake v uporabi.
Gradnja objektov za razvoj kmetij in za potrebe kmetijske
dejavnosti v teh območjih ni dovoljena,
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– dopustni so posegi v zvezi z regulacijo in poglabljanjem jezera in posegi za urejanje jezera za kopanje in za
doseganje in ohranjanje kvalitete vode, primerne za kopanje. Pri urejanju jezera za kopanje je treba upoštevati predpise, ki določajo sanitarne in varnostne pogoje za urejeno
kopališče. Ti posegi ne smejo uničevati ali bistveno spreminjati naravnega okolja jezera. Gradnje objektov ali večjih
tlakovanih površin v neposredni okolici jezera v pasu širine
najmanj 30 m niso dopustne,
– dovozno cesto na ureditveno območje VS 24/5-1
Jezero je treba urediti tako, da bo potekala po skrajnem
vzhodnem robu rekreacijskega območja, tako kot je določeno v katastrskem načrtu v merilu 1:2880,
– parkirne površine je treba porazdeliti na več manjših
enot in jih urediti pretežno na obodnem vstopnem delu
območja, večje asfaltne površine niso dopustne,
– zagotoviti je treba lokacije za nove transformatorske
postaje in varovati koridorje za priključne 20 kV električne
vode,
– vzporedno s traso obstoječega 400 kV daljnovoda je
treba zagotoviti rezervat za predvideni 400 kV daljnovod
Lavrica–Divača.”
9. člen
8. člen odloka postane nov 7. člen in se spremeni
tako, da glasi:
“Prostorsko ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:,
– Občini Brezovica in,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Ljubljana VičRudnik.”
10. člen
9. člen odloka postane nov 8. člen.
11. člen
10. člen odloka postane nov 9. člen in se spremeni
tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.”
12. člen
11. člen odloka postane nov 10. člen in se spremeni
tako, da glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.”
Št. 35/98
Brezovica, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

CERKNO
3647.

Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za naselje Cerkno

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine Cerkno na seji
dne 22. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje
Cerkno (Uradni list RS, št. 60/92) se v 3. členu dopolni z
novim odstavkom, ki glasi:
Iz seznama parcel, ki določajo območje “Za šolo (S8)”
se v seznam parcel, ki določajo območje “Staro jedro Cerkna (C)”, prenesejo naslednje parcele: *200, *201, *202,
*206, *207, *371, *311, 370, 373, 204, 580/1, 580/2,
580/5, 567/1, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8,
567/9, 567/10, 567/3 (del), 567/13, 581/2, vse k.o.
Cerkno.
2. člen
S to spremembo se uskladita poglavje VII. Morfološke
enote pisnega dela in grafični del prostorskih ureditvenih
pogojev.
3. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jure Kavčič l. r.

3648.

Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za območje PUP-4
(Cerkljansko-del)

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji
dne 22. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za območje PUP-4
(Cerkljansko-del)
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP-4 (Cerkljansko-del, Uradni list RS, št. 34/93 in 69/95).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Dopolni se 4. člen odloka tako, da se seznamu območij urejanja dodajo še:
– Pod Zakrižem,
– Pod kamnolomom,
– Dolenji Novaki – 3,
– Odlagališče,
– RC Zakojca.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:
Na območju urejanja Otalež se zemljišče s parc. št.
1004, k.o. Otalež namensko zavaruje za ureditev šolskega
športnega igrišča.
4. člen
Za 7.a členom se doda nov 7.b člen, ki glasi:
Odlagališče nenevarnega odpadnega livarskega peska
in ostalih nenevarnih industrijskih odpadkov se uredi na
parcelah št. 118/3, 119/1, 119/2 in 121/2, k.o. Dolenji
Novaki.
5. člen
Za 7.b členom se doda nov 7.c člen, ki glasi:
Na območju ŠRC Črni vrh je poleg kmetijske in gozdne
namembnosti poudarjena tudi turistično-rekreacijska in športna namembnost. Dovoljeni so samo taki posegi v prostoru,
ki to dopolnilno namembnost upoštevajo in je ne ovirajo:
– gradnja žičnic,
– ureditev in vzdrževanje smučarskih, tekaških in sankaških prog,
– ureditev bazenov z vodo za umetno zasneževanje,
– ureditev spremljajočih objektov in površin kot so objekti za gostinsko ponudbo, parkirišča in parkirne hiše za
vozila obiskovalcev, ipd.
– komunalna ureditev in izgradnja infrastrukturnih objektov in naprav.
Podrobnejši pogoji urejanja se določijo v lokacijski
odločbi po predhodni ureditvi najemnih razmerij z lastniki
zemljišč.
6. člen
7. člen se spremeni tako, da se besedilo dosedanje
6. točke nadomesti z novim, ki glasi:
Na območjih, ki so namenjena kmetijski rabi in na
gozdnih območjih in se nahajajo v Občini Cerkno, so dovoljeni samo naslednji posegi na podlagi lokacijskega dovoljenja:
– novogradnje domačinov v sklopu obstoječih domačij, kolikor ustrezajo okoljevarstvenim, sanitarnim, spomeniškovarstvenim in ostalim pogojem in izjemoma tudi na
lokacijah, kjer je omogočen priključek na komunalno infrastrukturo,
– dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, adaptacije in
prenove obstoječih objektov,
– gradnja objektov, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti,
– objekti in naprave za lovsko dejavnost, vključno z
lovskimi kočami, oborami, krmišči ipd.,
– objekti in naprave za ribiško dejavnost, vključno z
ribiškimi domovi, ribniki ipd., po predhodnih vodnogospodarskih smernicah,
– gradnja malih elektrarn po predhodnih vodnogospodarskih smernicah,
– gradnja prometnih površin in njim spremljajočih objektov kot so avtobusna postajališča, parkirišča, počivališča,
bencinske črpalke ipd.,
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– gradnja komunalnih naprav,
– postavitev kioskov ob postajališčih mestnega prometa,
– vodnogospodarske ureditve,
– melioracije zemljišč,
– zemeljska dela,
– izkoriščanje rudnin pod pogojem, da v vozni razdalji
do 3 km že ne obstoja istovrstno črpališče naravnih surovin
ter da se v lokacijskem dovoljenju predpiše rok črpanja in
način sanacije črpališča,
– postavitev gradbeniških in komunalnih objektov in
naprav kot so betonarne, separacije, asfaltne baze ipd., pod
pogojem, da v vozni razdalji do 3 km že ne obstaja istovrstni
objekt ali naprava, ter da se v lokacijskem dovoljenju predpiše rok trajanja obratovanja in način sanacije zemljišča po
odstranitvi,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
– postavitev objektov za potrebe raziskovalnih in študijskih dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
V območjih, ki imajo poleg osnovne kmetijske ali gozdne namembnosti še poudarjen rekreacijski značaj, je poleg
posegov iz prejšnje točke dovoljena še:
– ureditev zelenih in parkovnih površin,
– gradnja (oziroma ureditev) posamičnih športnih in
rekreacijskih objektov in naprav, vključno z žičnicami, bazeni, ipd.,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko namembnost območja (parkirišča, sanitarije, okrepčevalnice).
Gradnja navedenih objektov in naprav je možna na
zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere (varnost pred
poplavami, plazovi ipd), ki so prometno dostopna, ustrezajo
sanitarnim pogojem in niso namenjena za uresničevanje
potreb skupnega in splošnega pomena, če ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in njegova okolica prvenstveno namenjeni.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jure Kavčič l. r.

3649.

Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za območje PUP-3 (zahodni
del občine)

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84,) 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93)
in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94 in 14/95), 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS,
48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 22. 9.
1998 sprejel
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ODLOK
o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za območje PUP-3
(zahodni del občine)

1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP-3 (zahodni del
občine) (Uradni list RS, št. 30/94).
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se v seznamu območij
urejanja:
– doda območje urejanja Za Brdom,
– črtata območji urejanja Mirišče in Kurji vrh.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:
“Na območju urejanja Srednje in Gornje Šebrelje se
zemljišči s parc. št. 185/1 in 185/2 k.o. Šebrelje namensko zavarujeta za ureditev šolskega športnega igrišča.”
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki glasi:
“Na območjih, ki so namenjena kmetijski rabi in na
gozdnih območjih in se nahajajo v Občini Cerkno, so dovoljeni samo naslednji posegi na podlagi lokacijskega dovoljenja:
– novogradnje občanov v sklopu obstoječih domačij,
kolikor ustrezajo okoljevarstvenim, sanitarnim, spomeniškovarstvenim in ostalim pogojem in izjemoma tudi na lokacijah,
kjer je omogočen priključek na komunalno infrastrukturo,
– dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, adaptacije in
prenove obstoječih objektov,
– gradnja objektov, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti,
– objekti in naprave za lovsko dejavnost, vključno z
lovskimi kočami, oborami, krmišči ipd.,
– objekti in naprave za ribiško dejavnost, vključno z
ribiškimi domovi, ribniki ipd., po predhodnih vodnogospodarskih smernicah,
– gradnja malih elektrarn po predhodnih vodnogospodarskih smernicah,
– gradnja prometnih površin in njim spremljajočih objektov kot so avtobusna postajališča, parkirišča, počivališča,
bencinske črpalke, ipd.,
– gradnja komunalnih naprav,
– postavitev kioskov ob postajališčih mestnega prometa,
– vodnogospodarske ureditve,
– melioracije zemljišč,
– zemeljska dela,
– izkoriščanje rudnin pod pogojem, da v vozni razdalji
do 3 km že ne obstoja istovrstno črpališče naravnih surovin,
ter da se v lokacijskem dovoljenju predpiše rok črpanja in
način sanacije črpališča,
– postavitev gradbeniških in komunalnih objektov in
naprav kot so betonarne, separacije, asfaltne baze ipd., pod
pogojem, da v vozni razdalji do 3 km že ne obstaja istovrstni
objekt ali naprava, ter, da se v lokacijskem dovoljenju predpiše rok trajanja obratovanja in način sanacije zemljišča po
odstranitvi,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
– postavitev objektov za potrebe raziskovalnih in študijskih dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).

Uradni list Republike Slovenije
V območjih, ki imajo poleg osnovne kmetijske ali gozdne namembnosti še poudarjen rekreacijski značaj, je poleg
posegov iz prejšnje točke dovoljena še:
– ureditev zelenih in parkovnih površin,
– gradnja (oziroma ureditev) posamičnih športnih in rekreacijskih objektov in naprav, vključno z žičnicami, bazeni,
ipd.,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko namembnost območja (parkirišča, sanitarije, okrepčevalnice).
Gradnja navedenih objektov in naprav je možna na
zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere (varnost pred
poplavami, plazovi ipd), ki so prometno dostopna, ustrezajo
sanitarnim pogojem in niso namenjena za uresničevanje
potreb skupnega in splošnega pomena, če ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in njegova okolica prvenstveno namenjeni.”
5. člen
Nov 8.a člen nadomesti veljavnost 8. člena na območju Občine Cerkno.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jure Kavčič l. r.

3650.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih sestavinah dolgoročnega
družbenega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Cerkno

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US št. U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US,
57/94 in 14/95) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji
dne 22. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih sestavinah dolgoročnega
družbenega plana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana
Občine Idrija za obdobje 1986–1990
za območje Občine Cerkno
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 ) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročne-
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ga družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 3/89) (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na:
a) izjemne posege na trajno zaščitenih kmetijskih zemljiščih;
b) opredelitev novih območij urejanja in povečave obstoječih;
c) naravni viri (voda), za katerih gospodarsko koriščenje bo podeljena koncesija.
2. člen
Dolgoročni plan se v pisnem delu spremeni tako, da se
v poglavju “7.2.1. kmetijska zemljišča” doda odstavek, ki
glasi:
V območju trajno zaščitenih kmetijskih zemljišč bodo
izjemoma dovoljeni naslednji posegi:
Izjemni posegi na l. območju trajno zaščitenih kmetijskih zemljišč:
v k.o. Cerkno
– parc. št. 259/2 (lesena lopa za orodje ob obstoječem kozolcu enojniku; pobudnik je Mlakar Marija; zap. št.
pobude: 159);
v k.o. Dol. Novaki
– parc. št. 211/5,311 (stanovanjska hiša; pobudnik je
Peternelj Metod; zap. št. pobude: 1);
v k.o. Orehek
– parc. št. 109,320,318,308/1 (kozolec, lopa za
orodje, zavet. za pašne živali, senik; pobudnik je Rejc Ivan;
zap. št. pobude: 101);
v k.o. Otalež
– parc. št. 1417/1,1418/1 (melioracija; pobudnik je
Magajne Rafaela; zap. št. pobude: 137);
– parc. št. 2238/3, 1116, 2235, 2236, 2238/2 (zavetišče za živino na paši, rezervoar, poravnava zemljišča,
skladišče lesa; pobudnik je Podobnik Edvard; zap. št. pobude: 68);
v k.o. Planina
– parc. št. 461 (stanovanjska hiša; pobudnik je Svetik
Edvard; zap. št. pobude: 93);
– parc. št. 434/2 (sadovnjak in rastlinjak s pripadajočim gospodarskim objektom; pobudnik je Čadež Marko;
zap. št. pobude: 146);
– parc. št. 434/1 (levi del) (sadovnjak; pobudnik je
Čadež Srečko; zap. št. pobude: 147);
– parc. št. 434/1 (d. breg),435,434/3,431 (smučišče; pobudnik je Čadež Srečko; zap. št. pobude: 147);
– parc. št. 416/1 (bazen; pobudnik je Čadež Srečko;
zap. št. pobude: 147);
– parc. št. razš. 67 na bližnji del;
– parc. št. 427/2 (turistični in športni objekt; pobudnik
je Čadež Srečko; zap. št. pobude: 147);
v k.o. Ravne-Reka
– parc. št. 63/2,62/4 (hlev; pobudnik je Prezelj Boris;
zap. št. pobude: 91);
– parc. št. 111/1 (premestitev lesenega senika; pobudnik je Rupnik Rudolfa; zap. št. pobude: 116);
– parc. št. 86, 388/2 (obnova mlina v mHE, daljnovod; pobudnik je Sorš Silvester; zap. št. pobude: 89);
– parc. št. 447/3,454/2 (kmetijski objekt; pobudnik
je Šturm Vinko; zap. št. pobude: 127);
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v k.o. Zakriž
– parc. št. 392/1-2, 393/1, 396/2, 377/2-4, 376,
380 (stanovanjska hiša, poslovni objekt; pobudnik je Golja
Milena; zap. št. pobude: 174);
– parc. št. 43, 13/2, 13/1, 454, 14 (zazidalni načrt;
pobudnik je Kosmač Jožef; zap. št. pobude: 104);
– parc. št. 396/1 (stanovanjska hiša; pobudnik je Peternelj Rado; zap. št. pobude: 145);
– parc. št. 4/3,6/4 (stanovanjska hiša; pobudnik je
Prezelj Ivan – Martina; zap. št. pobude: 95);
– parc. št. 181/7 (razširitev senika; pobudnik je Rupnik Rudolfa; zap. št. pobude: 116);
– parc. št. 390/1 (dve stanovanjski hiši in obnova gospodarskega objekta; pobudnik je Seljak Andrej – Darinka;
zap. št. pobude: 50);
v k.o. Šebrelje
– parc. št. 185/1,185/2 (ureditev za športno igrišče;
pobudnik je KS Šebrelje; zap. št. pobude: 177);
– parc. št. 127, 128 (stanovanjska hiša; pobudnik je
Miklavčič Marija; zap. št. pobude: 42);
Izjemni posegi na 1. in 2. območju trajno zaščitenih
kmetijskih zemljišč:
v k.o. Bukovo
– parc. št. 509, 479/1, 479/2, 479/3, 513/2 (maneža severni del in smučišče južni del; pobudnik je Tušar
Venceslav – Marija; zap. št. pobude: 111);
– parc. št. 126, 184/2, 185, 744, 753/4, 745,
753/27, 1284/2 (parkirišče, prizidek k stanovanjski hiši,
prekategorizacija parcel v gradbene; pobudnik je Čelik Rado; zap. št. pobude: 56);
– parc. št. 484/1, 486, 482/2, 469, 477, 474/1
(smučišče in turistično naselje; pobudnik je Čufer Branko;
zap. št. pobude: 128);
v k.o. Dol. Novaki
– parc. št. 220, 221, 222 (hlev, kozolec, strojna lopa,
drvarnica; v tistem delu navedenih zemljišč, ki se ne nahajajo v I. območju; pobudnik je Oblak Venceslav – Marija; zap.
št. pobude: 3);
– parc. št. 114, 9/1, 7, 7/1, 113, 41/1, 41/2,
176/4, 177,6 ( v tistem delu navedenih zemljišč, ki se ne
nahajajo v I. območju; pobudnik je Prezelj Peter; zap. št.
pobude: 134);
– parc. št. 4/1, 10/4, 11, 10/3, 3, 25, 24, 10/1,
10/2, 28 (obora (krmišča); pobudnik je Čemažar Zdravko;
zap. št. pobude: 28);
v k.o. Labinje
– parc. št. 391/1,391/2 (stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem; pobudnik je Špik Ivan; zap. št. pobude: 97);
v k.o. Otalež
– parc. št. 1396, 1398, 1433/4 (melioracija; pobudnik je Pisk Justin; zap. št. pobude: 33);
v k.o. Sp. Idrija
– parc. št. 1497/10 (melioracija; pobudnik je Pisk
Justin; zap. št. pobude: 33);
v k.o. Šebrelje
– parc. št. 345 (stanovanjska hiša; pobudnik je Božič
Darko; zap. št. pobude: 44);
– parc. št. (stanovanjske, proizvodne, športne površine, vrtina pitne vode, sanacija deponije; pobudnik je KS
Šebrelje; zap. št. pobude: 86);
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Izjemni posegi na 2. območju trajno zaščitenih kmetijskih zemljišč:
v k.o. Bukovo
– parc. št. od 98 do 105 (kulturni dom, stanovanjske
hiše, turizem; pobudnik je Brelih Viktor in drugi; zap. št.
pobude: 49);
– parc. št. 850/2 (sekundarno bivališče in shramba
orodja; pobudnik je Leon Mlakar; zap. št. pobude: 78);
– parc. št. 828 (stanovanjska hiša; pobudnik je Černilogar Andrej; zap. št. pobude: 39);
– parc. št. 829 (hlev; pobudnik je Černilogar Andrej;
zap. št. pobude: 39);
– parc. št. 19,1026/16 (stanovanjski objekt, gospodarsko poslopje; pobudnik je Črv Anton; zap. št. pobude:
38);
– parc. št. 737 (stanovanjska hiša in dve lopi za kmetijsko mehanizacijo; pobudnik je Razpet Stanislav; zap. št.
pobude: 214);
v k.o. Cerkno
– parc. št. 1268 (st. hiša z delavnico in garažami;
pobudnik je Sedej Valentin; zap. št. pobude: 74);
– parc. št. 1256,1255 (melioracije, cesta; pobudnik
je Sedej Valentin; zap. št. pobude: 74);
v k.o. Dol. Novaki
– parc. št. 260 (stanovanjski objekt z delavnico; pobudnik je Bevk Ivan – Marija; zap. št. pobude: 131);
– parc. št. 35, 36, 402/2 (mHE; pobudnik je Bevk
Milan; zap. št. pobude: 17);
– parc. št. 243 (stanovanjska hiša; pobudnik je Feltrin
Zora; zap. št. pobude: 7);
– parc. št. 270, 270/1 (prizidava drvarnice k hlevu;
pobudnik je Mlakar Kati; zap. št. pobude: 53);
– parc. št. 227,228 (stanovanjska hiša; pobudnik je
Peternelj Katarina; zap. št. pobude: 2);
– parc. št. 250/1 (stanovanjski objekt; pobudnik je
Peternelj Vinko; zap. št. pobude: 20);
– parc. št. 175 (stanovanjska hiša, hlev; pobudnik je
Primožič Lovrenc; zap. št. pobude: 24);
– parc. št. 28 (stanovanjska hiša, delavnica; pobudnik
je Purgar Davorin; zap. št. pobude: 14);
– parc. št. 254/2, 116, 255, 194/1 (stanovanjska
hiša, delavnica, gospodarski objekt, melioracija, mala HE;
pobudnik je Purgar Zdravko – Helena; zap. št. pobude: 15);
– parc. št. 213/3,213/4 (stanovanjska hiša; pobudnik je Rejc Marjan; zap. št. pobude: 103);
v k.o. Gor. Novaki
– parc. št. 493/24 (stanovanjska hiša; pobudnik je
Kenda Jože; zap. št. pobude: 57);
– parc. št. 252 (lopa za orodje in pridelke; pobudnik je
Kenda Sonja; zap. št. pobude: 156);
– parc. št. 315/2 (stanovanjski objekt; pobudnik je
Mlakar Jerica; zap. št. pobude: 22);
– parc. št. 296 (stanovanjska hiša; pobudnik je Razpet
Janko; zap. št. pobude: 64);
– parc. št. 314/2 (gospodarski objekt; pobudnik je
Čemažar Silvester – Andreja; zap. št. pobude: 21);
v k.o. Gorje
– parc. št. 454/19 (melioracijo travnika; pobudnik je
Bevk Anton; zap. št. pobude: 6);
– parc. št. 565/18 (stanovanjska hiša, gospodarski
objekt; pobudnik je Kalan Franc; zap. št. pobude: 5);
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– parc. št. 441/10 (melioracija pašnika; pobudnik je
Platiše Ivan; zap. št. pobude: 9);
– parc. št. 12,11 (kmečki turizem, poslovni objekt;
pobudnik je Tušar Branko; zap. št. pobude: 67);
– parc. št. 71/15 (pobudnik je Čušin Avgust – Marija;
zap. št. pobude: 11);
v k.o. Labinje
– parc. št. 307 (legalizacija ribnika; pobudnik je Bajt
Henrik; zap. št. pobude: 109);
v k.o. Otalež
– parc. št. 598/2 (vrtna uta; pobudnik je Božič Anica
in Ivan; zap. št. pobude: 168);
– parc. št. 2075,1383,1382 (melioracije zemljišč; pobudnik je Eržen Albert – Silva; zap. št. pobude: 70);
– parc. št. 100 (stanovanjski objekt z delavnico; pobudnik je Filipič Florijan; zap. št. pobude: 143);
– parc. št. 543/8,404,563/5 (prekategorizacija zemljišč v gradbena; pobudnik je Hojak Franc; zap. št. pobude:
130);
– parc. št. (povečanje in zmanjšanje zazidalnega območja; pobudnik je KS Otalež; zap. št. pobude: 144);
– parc. št. (razširitev vaške ceste; pobudnik je KS Straža (Štravs Valentin); zap. št. pobude: 173);
– parc. št. 47/1 (melioracija; pobudnik je Kofol Ivan;
zap. št. pobude: 136);
– parc. št. 146/3 (stanovanjski objekt z delavnico;
pobudnik je Kofol Miran; zap. št. pobude: 141);
– parc. št. 1327, 1141, 1137, 1139, 1140/1 (melioracija; pobudnik je Lapajne Rudolf; zap. št. pobude: 203);
– parc. št. 83, 84, 87/1 (vsedel) (nadomestni stanovanjski objekt; pobudnik je Seljak Alda, Kovšca Lidija; zap.
št. pobude: 139);
– parc. št. 29 (stanovanjski objekt; pobudnik je Simonič Marjan; zap. št. pobude: 138);
– parc. št. 1389/1, 1391, 1393, 1394 (melioracije;
pobudnik je Zajc Zdravko; zap. št. pobude: 200);
– parc. št. 702/1 (obnovitev mHE; pobudnik je Štravs
Valentin; zap. št. pobude: 113);
– parc. št. 705,7/5 (gnojna jama; pobudnik je Štravs
Valentin; zap. št. pobude: 206);
v k.o. Planina
– parc. št. 427, 428, 418, 419, 420/1 (smučišče;
pobudnik je Čadež Srečko; zap. št. pobude: 147);
– parc. št. 1132/4 (stanovanjski objekt; pobudnik je
Bevk Branko; zap. št. pobude: 165);
v k.o. Police
– parc. št. 259, 260 (adaptacije, novogradnja; pobudnik je Šturm Leopolda; zap. št. pobude: 60);
v k.o. Šebrelje
– parc. št. 196, 197 (stanovanjska hiša, dovozna pot;
pobudnik je Ozebek Dora; zap. št. pobude: 132);
– parc. št. 2454, 1812, 1814 (melioracija travnika,
mulatiera; pobudnik je Rejc Viktorija; zap. št. pobude: 172);
– parc. št. 123/1, 122, 202 (dovozna pot, obrtna
delavnica; pobudnik je Vojska Venceslav; zap. št. pobude:
185);
3. člen
Poglavje “7.2.4. Poselitev” se dopolni z naslednjim
besedilom:
7.2.4.1. V občini Cerkno bo gradnja usmerjana v naslednja območja urejanja:
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Naselje

TREBENČE
GORJE
POČE
LAZNICA
POD KAMNOLOMOM
LABINJE
POLJANE
ČEPLEZ
PLANINA
STARO JEDRO (C)
CENTR. POVRŠINE (C1)
ZAVRTE (S1)
SIGADE (S2)
MOSTANIJA (S3)
NA PLATU (S4)
PRI KAŠPERINU (S5)
CEGOVNICA (S6)
KARUZOVA NJ. (S7)
ZA ŠOLO (S8)
PRI KOBLARJU (S9)
RAČE (S10)
REKREACIJA (R)
INDUSTRIJA-N. ETA
INDUSTRIJA-ST. ETA
INDUSTRIJA-CELES
CENTRALNA TOPL. (T)
POKOPALIŠČE
NADOMESTNA KMET.
KMETIJA LAHAJNAR
ZAKRIŽ
POD ZAKRIŽEM
G. RAVNE
D. RAVNE
D. NOVAKI-1
D. NOVAKI-2
D. NOVAKI-3
BOLN. FRANJA
G. NOVAKI
ŠRC ČRNI VRH
ČRNI VRH-1
ČRNI VRH-2
ČRNI VRH-3
ODLAGALIŠČE
JESENICA
OREHEK
PODLANIŠČE
ZAKOJCA
RC ZAKOJCA
BUKOVO
KOJCA
ŽABŽE
REKA
POLICE
JAGRŠČE
PLUŽNJE
LAZEC
OTALEŽ
D. JAZNE
G. JAZNE
D. ŠEBRELJE
SR. IN G. ŠEBRELJE
ZA BRDOM

Nova
povr.

2.2
7.3
4.9
3.8
2.9
6.0
3.7
3.7
7.6
6.3
2.1
0.9
3.2
10.6
5.0
1.7
2.0
4.3
1.2
1.4
4.2
0.4
7.4
1.5
0.8
0.3
0.5
0.3
0.1
12.7
3.4
7.5
3.2
12.7
6.5
3.6
23.4
2.0
10.0
6.0
3.0
2.5
2.5
4.0
2.0
4.3
6.3
12.1
2.0
1.5
2.8
4.5
2.5
4.5
5.8
11.0
2.0
3.0
....
....
....

Št.

Namembnost

stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.
spomin. obm.
stan.-gosp.
turist.
počitn.
počitn.
počitn.
odlagal.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
rekr.-smuč.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.

“male hidroelektrarne:

Režim
urej.

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

7.2.4.2. Posegi v odprtem prostoru bodo izjemoma
dovoljeni v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
4. člen
Izza poglavja “7.2.3. Vodno gospodarstvo – območja
varstva vodnih virov” se doda novo poglavje “7.2.3a. Vodnogospodarstvo – koncesije za gospodarsko izkoriščanje vode”, ki glasi:
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VODOTOK

IME

1.
2.
3.
4.
5.

OBSTOJEČE
VODOTOK CERKNICA
Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cerknica

Gorenjc
Albreht
Obid
Kacin
D. Novaki

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PRITOKI CERKNICE
Zajegrščica
Zapoška
Zapošla
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zmrzla
Oresovka
Podrupnica
Čerenščica
Čerenščica
pritok Čerenšč.
Črna
Črna
Črna
pritok “Cmilk”

Zakriž
Dežela
Mavri
SENG
Sorč
Močnik Jernej
Močnik Janko
Razpet
Mlakar
Svetličič
Kavčič
D. Novaki
Franja
G. Novaki
D. Novaki
Rojc
Močnik
Cmilk

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

PRITOKI IDRIJCE
Maška
Dolova grapa
Luknjica
Trbovščica
Trbovščica
Trbovščica
Jesenica
Jesenica
Jesenica
Jesenica
Kazarska
pritok Kazarske
pritok Kazarske
Roglca
Sevnica
pritok Idrijce pri “Carnu”

Vidic
Zg. Plužnje
Luknjica
Hojak
Lahajnar
Urban
Kolenc
Mlinar
Mavri
Makuc
Koreninc
Tesnikar
Roglca
Ozebek

PRITOK POLJANSKE SORE
41. studenec Podpleč
Podpleče
PREDVIDENE
VODOTOK CERKNICA
44. Cerknica

50.
52.
54.
58.

PRITOKI CERKNICE
Trševka
Zapoška
Zmrzla
Črna

PRITOKI IDRIJCE
61. Otuška

Labinje

Poljane
Razpet
Jezeršek
D. Novaki

Štravs

Stran

5648 / Št. 73 / 30. 10. 1998

Uradni list Republike Slovenije

– ostale rabe:
Pobudnik

Št. parcele

Bevk Branko
Bajt Henrik
Čadež Srečko
Prezelj Jože
ŠRC Črni Vrh
ŠRC Črni Vrh

203, 204/2
Dol. Novaki
307
Labinje
416/1
Planina
135, 136, 346, 345 Ravne-Reka
353, 800/2
Novaki
803, 804, 805
Novaki

K.o.

V podpoglavju “7.2.5. Gospodarska infrastruktura” se
spremeni in dopolni tako, da se:
– v podpoglavju “7.2.5.5. Odlagališče odpadkov” doda nov tretji odstavek, ki glasi:
Za odlaganje odpadnega livarskega peska in ostalih
nenaravnih industrijskih odpadkov iz tovarne ETA se uredi
odlagališče na območju Dolenjih Novakov (zemljišča s parc.
št. 118/3, 119/1, 119/2 in 121/2, k.o. Dolenji Novaki):
– doda se novo podpoglavje “7.2.5.7. Turizem, rekreacija in šport”, ki glasi:
Posebne pozornosti bo deležen razvoj turizma, rekreacije in športa in še zlasti vloga naravnih lastnosti in ustvarjenih razmer pri tem razvoju. Prednostna bodo naslednja področja:
– izraba nahajališča termalne vode v Cerknem za razširitev ponudbe tamkajšnjega hotela. Načrtovana urbanistična
zasnova Cerkna bo v največji možni meri uskladila različne
interese, ki so prisotni v tem prostoru;
– razvoj smučarsko rekreacijskega centra Črni Vrh v
območju, označenem s ŠRC, kjer se na isti površini dopolnjujeta kmetijska izraba poleti in smučišča pozimi. Vsi posegi v tem prostoru morajo upoštevati obe rabi in nobene od
njiju ne smejo ovirati;
– kmečki turizem kot gospodarska dejavnost in v funkciji varovanja naravne in kulturne dediščine in njene revitalizacije.

Vrsta posega

adaptacija – bazen
legalizacija ribnika
bazen
obnova mlina in jezu (ribnik)
bazen za umet. zasnež. (obstoječ)
bazen za umet. zasnež. (nov)

ČRNOMELJ
3651.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 1998
1. člen
Spremeni se 2. člen navedenega odloka, ki po novem
glasi:
»Proračun Občine Črnomelj za leto 1998 se določa v
naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

1.096,795.327
1.063,695.327

6,000.000
39,100.000
33,100.000

5. člen
Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu, na listih PKN v
merilu 1:5000.

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

6. člen
Spremembe iz 2., 3. in 4. člena tega odloka se upoštevajo v pisnem in kartografskem delu prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990.

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 33,100.000
SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo posojil, obveznosti iz leta 1997.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci, ki je sestavni del proračuna.«

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– sklep o dovolitvi izjemnih posegov na varovana kmetijska zemljišča št. 352-01/96 z dne 17. 6. 1997 (Uradni
list RS, št. 41/97) in
– sklep o dovolitvi izjemnih posegov na varovana kmetijska zemljišča št. 352-01/96 z dne 22. 10. 1997 (Uradni
list RS, št. 68/97).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jure Kavčič l. r.

33,100.000

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS; določbe, ki se nanašajo na določitev višine
sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1998.
Št. 401-2/98
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
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3652.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Črnomelj

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 39. seji dne 28. septembra
1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Črnomelj
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

Št.
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2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
(s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) v
mestu Črnomelj,
– na mestne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu
Črnomelj.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Črnomelj in ceste med
naselji v Občini Črnomelj in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
(m)

Namen
uprabe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

054051
054052
054071
054072
054081
054091
054101
054111
054121
054131
054141
054151
054161

C 660
O 054051
C 218
O 054071
C 660
C 660
C 218
C 218
C 659
C 218
C 218
C 054072

O 054052
C 218
O 054072
C 217
C 919
C 218
C 919
C 919
C 919
C 054090
C 658
C 216

510
7596
887
6457
7958
11817
2683
4620
5521
2561
3925
4897

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C 218

O 054162

394

za vsa vozila

0

O 054161 C 255100

3491

za vsa vozila

2267

14

R III 660 Črnomelj–R I 218 Dragatuš
R III 660 Črnomelj–R I 218 Dragatuš
R I 218 Črnomelj–R I 217 Hajka
R I 218 Črnomelj–R I 217 Hajka
R III 660 Črnomelj–R III 919 Griblje
R III 660 Tribuče–Bojanci–R I 218 Vinica
R I 218 Stara Lipa–Drežnik–R III 919
R I 218 Vinica–Učakovci–R III 919 Razvaje
R III 659 Sodevci–Gornji Radenci–R III 919
R I 218 Hrast pri Vinici–Perudina–LC 054090
R I 218 Kvasica–Tanča gora–R III 658
LC 054072 Stražnji vrh–Naklo–Otovec–R I 216 Lokve
R I 218 Črnomelj–Stranska vas–Štrekljevec
(Občina Semič)
054162 R I 218 Črnomelj–Stranska vas–Štrekljevec
(Občina Semič)

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

5. člen
Lokalne ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

1
2

054011 R I 218 Črnomelj–ŽP Črnomelj
054021 R I 218 Črnomelj–Zadružna c.–Ul. pod lipo–R I 218
Črnomelj
054031 LZ 054020 Črnomelj–Vojinska cesta–mestno
pokopališče
054041 R III 660–Črnomelj–PC Majer
054061 R I 218 Črnomelj–Kidričeva ulica
054171 R I 216 Črnomelj–Čardak–LC 054071 Danfoss
054181 LZ 054170 VVZ Čardak–R I 216 Črnomelj
(Ul. 21. oktobra)

C218

Z želpos

213

za vsa vozila

0

C218

C 218

939

za vsa vozila

0

C054020
C660
C 218
C 216

P parkir
Z Eki
Z št. 27
C 054071

1017
540
604
561

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

0
0
0
0

477

za vsa vozila

0

3
4
5
6
7

C 054170 C 216

Dolžina
odseka
v občini
(m)

Namen
uprabe

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)
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– mestne in krajevne ceste (LK)
Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

1
2
0
3
4
5
6
7
8
9
10

054191 R I 218 Črnomelj (Iskra)–Kovinar
C 218
054201 LZ 054020 Črnomelj–Opetov dol–LZ 054030 Vojna vas

P parkir
300
C 054020C 054030

za vsa vozila
554

0
za vsa vozila

054211
054221
054231
054241
054251
054261
054271
054281

O 554301
C 556610
C 554380
C 218
C 660
C 660
C 218

448
584
204
499
284
172
232

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

0
0
0
0
0
0
0

11
12
13

054291
054301
054311

C 218
C 054020
C 054020 C 218
C 054020 C 054290

272
604
317

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

0
0
0

C 054170 O 054071

296

za vsa vozila

0

14

054312

15
16
17
18
19

054321
054331
054341
054351
054361

O 054311
C 054170
C 218
C 216
C 054010
C 054350

190
200
245
302
425
180

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

0
0
0
0
0
0

LZ 054051Črnomelj–ZN Drage
R I 218 Črnomelj–Grajska cesta
R I 218 Črnomelj–ZN Kočevje
R I 218 Črnomelj–Nova Loka–R I 218 Črnomelj
R I 218 Črnomelj–Na bregu–R III 660 Črnomelj
R I 218 Črnomelj–Na utrdbah–R III 660 Črnomelj
R I 218 Črnomelj–Ul. Mirana Jarca–R I 218 Črnomelj
R I 218 Črnomelj–Otona Župančiča–LZ 054020
Zadružna c.
LZ 054020 Sadež–R I 218 Črnomelj
LZ 054020 Zadružna c.–Pristave–LK 054290 Sadež
LZ 054170 Cankarjeva–Partizanska pot–LC 054070
heroja Starihe
LZ 054170 Cankarjeva–Partizanska pot–LC 054070
heroja Starihe
LZ 054170 Cankarjeva ulica–Zelena pot
R I 218 Črnomelj–Pod smreko–R I 216 Črnomelj
R I 216 Črnomelj–Ul. padlih borcev–LZ 054010 ŽP
LZ 054010 ŽP–Metliška cesta–R I 218 Črnomelj
LK 054350 Metliška cesta–Trdinova ulica

O 054051
C 218
C 218
C 218
C 218
C 218
C 218

Konec
odseka

C 216
C 554160
C 216
C 054010
C 218
O 554011

Dolžina
odseka
v občini
(m)

Namen
uprabe

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

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

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

1
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

554011
554012
554021
554022
554023
554041
554051
554052
554061
554071
554072
554081
554091
554101
554111
554121
554131
554141
554151
554161
554171
554172
554181
554182
554183
554184
554191
554201
554211
554221
554231
554232
554233

C 054360
P 554011
O 554011
O 554021
O 554021
C 054350
C 054010
C 054360
C 054210
C 054020
O 554071
C 054220
C 054020
C 054020
C 054030
C 054030
C 554120
C 054020
C 054320
C 054320
C 054300
O 554171
C 054290
O 554181
O 554181
O 554181
C 054280
C 218
C 054280
C 054280
P KZ
C 054040
C 054040

Z h.št.3
Z h. š. 34
O 554012
Z h. š. 18
Z h. š. 24
Z n.h.
Z h. š. 36
Z h. š. 30
O 054051
Z h. š. 8e
Z h. š. 8f
Z h. š. 15
Z h. š. 13
Z h. š. 18
Z h. š. 1
Z ČN
C 054030
Z h. š. 18
Z h. š. 15
Z š.19a
Z h. š. 21
Z n.h.
C 054290
Z h. š. 12
Z h. š. 7
Z h. š. 23
Z h. š. 1
C 054020
Z h. š. 9
C 054020
Z h. š. 18
O 554231
O 554231

Trdinova ulica–Pod gozdom–ZN obrtna cona
Trdinova ulica–Pod gozdom–ZN obrtna cona
Ulica Pod gozdom
Ulica Pod gozdom
Ulica Pod gozdom
Metliška cesta (odcep Cimerman)
Železničarska cesta
Železničarska cesta
Prečna ulica
Zadružna cesta (odcepa)
Zadružna cesta (odcepa)
Grajska cesta–Na bregu–R III 660
Griček–CBO
CBO
Vojinska cesta (odcep)
Vojna vas–ČN
Vojna vas (odcep)
Ulica 11. avgusta
Zelena pot (odcep 1)
Zelena pot (odcep 2)
Ulica bratov Klemenc
Ulica bratov Klemenc (odcep Škof)
Vrtna ulica
Vrtna ulica
Vrtna ulica
Vrtna ulica
Kurirska steza
Ulica Pod lipo (odcep)
OŠ Milke Šobar Nataše
Šolska ulica
PC Majer (odcepi)
PC Majer (odcepi)
PC Majer (odcepi)

Dolžina
odseka
v občini
(m)

396
275
279
50
60
145
431
50
213
100
50
173
256
272
90
264
215
247
62
70
150
95
258
53
65
50
82
50
86
167
187
131
133

Namen
uprabe

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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
81
82
83
84

554234
554241
554251
554261
554262
554263
554271
554281
554291
554301
554302
554303
554311
554321
554331
554341
554351
554352
554361
554362
554371
554372
554381
554391
554441
554442
554443
554444
554451
554471
554481
554491
554501
554511
554521
554531
554532
554533
554534
554541
554551
554552
554561
556581
556591
556601
556611
556621
556631
556641
556651

C 054040
C 054040
C 054040
C 054040
O 554261
O 554261
C 660
C 660
C 054210
C 054210
O 554301
O 554301
C 054220
C 218
C 054060
C 054240
C 054060
O 554351
C 054240
O 554361
C 054240
O 554371
C 054230
C 054250
C 218
O 554441
O 554441
O 554441
C 218
C 054340
C 216
C 216
C 054170
O 054071
C 054180
C 054180
O 554531
O 554531
O 554531
C 054320
O 554531
O 554551
O 054071
C 054220
C 054220
C 054220
C 054220
C 054230
C 054240
C 054240
C 054180

O 554231
Z h. š. 20
Z h. š. 25
Z h. š. 5
Z h. š. 27
Z h. š. 21
Z h. š. 3
O 054051
O 054051
C 054210
Z n.h.
C 054210
C 054220
Z h. š. 7
Z h. š. 7
C 054060
C 054240
Z h. š. 9
Z n.h.
Z h. š. 24
C 556620
Z h. š. 25
Z h. š. 18
C 218
Z h. š. 31
Z h. š. 28
Z h. š. 34
C 054250
Z š.33a
Z h. š. 5
Z h. š. 12
Z h. š. 17
Z h. š. 2a
C 218
Z h. š. 10
C 054170
Z h. š. 9
Z h. š. 10
Z h. š. 9
Z h. š. 20
C 054320
Z š.8a
Z h. š. 18
C 054060
C 054060
C 054060
C 054060
C 054240
Z š.23a
C 054240
Z š.19c

PC Majer (odcepi)
PC Majer–klavnica
PC Majer–Eki
PC Majer–Ločka cesta (odcepi)
PC Majer–Ločka cesta (odcepi)
PC Majer–Ločka cesta (odcepi)
Grad Majer
Ločka cesta–Veterinarska postaja–Butorajska cesta
Gubčeva ulica
Krpanova ul.–Linhartova ul.–Ul. Ob lozi–Bevkova ul.
Krpanova ul.–Linhartova ul.–Ul. Ob lozi–Bevkova ul.
Krpanova ul.–Linhartova ul.–Ul. Ob lozi–Bevkova ul.
Pri stadionu
Pri mostu
Kidričeva ulica (odcep)
Kidričeva ul.–Nova Loka
Nova Loka (pri trgovini)
Nova Loka (pri trgovini)
Ul. Marjana Kozine
Ul. Marjana Kozine
Ul. Danila Bučarja
Ul. Danila Bučarja
Čopova ulica
Na bregu–Viniška cesta
Na bregu (odcepi)
Na bregu (odcepi)
Na bregu (odcepi)
Na bregu (odcepi)
Viniška cesta (odcep)
Ul. Padlih borcev (odcep)
Semiška cesta (nad železnico)
Semiška cesta (pri DSO)
Cankarjeva ulica (stan. bloki)
Ul. Heroja Starihe–Kolodvorska cesta
Kajuhova ul. (odcep)
Ul. Čardak (stan. hiše)
Ul. Čardak (stan. hiše)
Ul. Čardak (stan. hiše)
Ul. Čardak (stan. hiše)
Zelena pot (stari del)
Prešernova cesta
Prešernova cesta
Ul. Heroja Starihe (odcep do stan. blokov)
Vodnikova ulica
Nazorjeva ulica
Tomšičeva ulica
Trubarjeva ulica
ZN Kočevje–Nova Loka
Nova Loka–del
Ul. Heroja Jožeta Mihelčiča
Ul. Moše Pijade–DSO

Dolžina
odseka
v občini
(m)

120
87
57
118
94
72
412
448
139
467
100
90
172
132
58
66
80
91
220
135
215
50
117
50
201
92
66
51
50
56
246
80
80
95
97
193
53
50
52
190
305
126
70
164
155
166
169
302
70
171
200

Namen
uprabe

za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila
za vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

1
2
3
4
5
6
7
8

554571
554581
554591
554601
554602
554611
554612
554621

C 218
C 218
C 218
C 054030
O 554601
C 054080
O 554611
C 054080

Z h. š. 22
Z h. š. 2a
Z h. š. 1a
Z n.h.
Z h. š. 4
Z h. š. 10
O 554611
Z h. š. 13

R I 218 Vranoviči (odcep)
R I 218 Vranoviči (odcep žaga)
R I 218–Zastava
Vojna vas–Dolenja vas–Žagarci
Vojna vas–Dolenja vas–Žagarci
LC 054080–Čudno selo
LC 054080–Čudno selo
LC 054080–Desinec

Dolžina
odseka
v občini
(m)

60
130
2052
1670
120
574
202
874

Namen
uprabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

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
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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

554622
554623
554624
554625
554631
554632
554641
554642
554643
554644
554651
554652
554653
554654
554655
554661
554662
554663
554664
554671
554672
554673
554674
554681
554682
554691
554692
554701
554711
554712
554721
554731
554741
554751
554761
554771
554781
554791
554801
554811
554821
554822
554831
554841
554842
554843
554844
554851
554861
554862
554871
554872
554881
554891
554901
554911
554921
554931
554941
554942
554943
554951
554961
554971
554981
554991
554992
554993
555011
555021

O 554621
O 554621
O 554621
O 554621
C 054080
O 554631
C 054080
O 554641
O 554641
O 554641
C 554640
O 554651
O 554651
O 554651
O 554651
C 919
O 554661
O 554661
O 554661
C 919
O 554671
O 554671
O 554671
C 919
O 554681
C 919
O 554691
C 919
C 919
O 554711
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 660
C 660
C 660
C 660
O 554821
C 660
C 660
O 554841
O 554841
O 554841
C 054090
C 660
O 554861
C 054090
O 554871
C 660
C 660
C 660
C 660
C 660
C 660
C 660
O 554941
O 554941
C 660
C 660
C 660
C 660
C 660
O 554991
O 554991
C 660
C 555010

Z h. š. 18
Z h. š. 12
Z n.h.
O 554624
Z n.h.
Z h. š. 3
O 554651
Z h. š. 11
Z h. š. 7
Z g.posl
Z TP
Z h. š. 21
Z h. š. 3
Z g.dom
Z h. š. 20
O 554661
Z h. š. 67
O 554681
C 919
C 054080
C 054080
C 054080
Z hš.55a
Z hš.69a
C 919
Z cerkev
C 554700
O 554711
Z hš.11a
Z h. š. 7
Z n.h.
Z Kolpa
Z h. š. 4
Z h. š. 6
C 919
Z Kolpa
Z h. š. 11
Z h. š. 10
Z h. š. 6
Z h. š. 3
C 660
Z h. š. 15
Z h. š. 20
Z h. š. 15
Z h. š. 3
Z h. š. 12
Z h. š. 14
Z h. š. 31
Z h. š. 59
O 554871
O 554861
C 660
Z n.h.
Z 1b
Z kal
Z h. š. 1
Z h. š. 19
Z mlin
Z h.št.9
Z h. š. 35
Z n.h.
C 660
Z h.št.2
Z h. š. 9a
Z Kolpa
C 660
Z h. š. 25
Z h. š. 29
Z h. š. 3
Z h. š. 4

LC 054080–Desinec
LC 054080–Desinec
LC 054080–Desinec
LC 054080–Desinec
LC 054080–Pavičiči
LC 054080–Pavičiči
LC 054080–Cerkvišče (del)
LC 054080–Cerkvišče (del)
LC 054080–Cerkvišče (del)
LC 054080–Cerkvišče (del)
Cerkvišče (odcepi)
Cerkvišče (odcepi)
Cerkvišče (odcepi)
Cerkvišče (odcepi)
Cerkvišče (odcepi)
R III 919–Doljne Griblje
R III 919–Doljne Griblje
R III 919–Doljne Griblje
R III 919–Doljne Griblje
R III 919 Griblje–Brinsko selo
R III 919 Griblje–Brinsko selo
R III 919 Griblje–Brinsko selo
R III 919 Griblje–Brinsko selo
R III 919 Griblje–Srednje Griblje
R III 919 Griblje–Srednje Griblje
R III 919 Griblje–pokopališče
R III 919 Griblje–pokopališče
R III 919 Griblje–Griblje–Gornje Griblje
R III 919 Griblje–Gornje Griblje
R III 919 Griblje–Gornje Griblje
R III 919 Griblje–počitniške hišice
R III 919 Griblje–kopališče
R III 919–Dragoši
R III 919–Fučkovci (del)
R III 919–Fučkovci (del)–R III 919
R III 919–Fučkovci (kopališče)
R III 919–Jankoviči (del)
R III 660–Jankoviči (del)
R III 660–Jankoviči (del)
R III 660–Jankoviči (Šoštariči)
R III 660–Bedenj (del)–R III 660
R III 660–Bedenj (del)–R III 660
R III 660–Bedenj (del)
R III 660–Pribinci
R III 660–Pribinci
R III 660–Pribinci
R III 660–Pribinci
LC 054090 Tribuče–Šikonijsko selo
R III 660–Tribuče–Vlaščansko selo
R III 660–Tribuče–Vlaščansko selo
Tribuče–R III 660
Tribuče–R III 660
R III 660–Tribuče (del)
R III 660–Tribuče (del)
R III 660–Dolenjci (del)
R III 660–Dolenjci (del)
R III 660–Dolenjci (del)
R III 660–Pobrežje
R III 660–Preložnik–Velika sela
R III 660–Preložnik–Velika sela
R III 660–Preložnik–Velika sela
R III 660 -Adlešiči (tovarna)–R III 660
R III 660–Adlešiči (del)
R III 660–Adlešiči (del)
R III 660–Adlešiči (kopališče)
R III 660–Adlešiči (del)–R III 660
R III 660–Adlešiči (del)–R III 660
R III 660–Adlešiči (del)–R III 660
R III 660–Adlešiči (pokopališče)–Mala sela
Mala sela (del)
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Dolžina
odseka
v občini
(m)

122
115
199
76
1920
174
1012
91
65
82
334
118
145
129
131
783
66
270
214
494
136
85
176
210
212
310
158
284
381
120
90
314
262
103
228
560
220
358
527
465
811
245
369
1346
200
546
96
548
1222
255
393
340
254
127
670
67
455
1240
1986
340
370
396
265
243
758
291
125
232
1080
414

Namen
uprabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

79
80
81
82
83
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
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

555022
555023
555031
555041
555042
555051
555052
555061
555062
555063
555071
555072
555081
555091
555101
555102
555111
555112
555121
555122
555131
555141
555151
555161
555171
555181
555182
555191
555201
555211
555212
555213
555221
555222
555231
555241
555251
555261
555271
555281
555291
555292
555301
555311
555321
555322
555331
555341
555342
555343
555344
555351
555361
555362
555371
555381
555391
555401
555402
555411
555421
555431
555441
555451
555452
556571
555461
555471
555472
555473

O 555021
O 555021
C 660
C 660
O 555041
C 660
O 555051
C 660
O 555061
O 555061
C 660
O 555071
C 660
C 660
C 660
O 555101
C 660
O 555111
O 555111
O 555121
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 555170
O 555181
C 919
C 919
C 919
O 555211
O 555211
C 919
O 555221
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
C 919
O 555291
C 919
C 919
C 919
O 555321
C 919
C 919
O 555341
O 555341
O 555341
C 919
O 555341
O 555361
C 218
C 218
C 218
C 054110
O 555401
C 054090
C 218
C 218
C 054130
C 054130
O 555451
C 054130
C 054090
C 054090
O 555471
O 555471

Z h. š. 6
Z n.h.
Z h. š. 5
Z h. š. 10
Z h. š. 8
C 660
Z h.št.6
O 555071
O 555071
O 555071
Z pokopa
Z h. š. 30
Z h. š. 32
Z h. š. 14
Z h. š. 12
Z cerkev
Z h. š. 11
C 660
Z št.13b
Z h. š. 19
Z h.št.8
Z h. š. 2a
Z h. š. 63
Z h. š. 59
C 919
O 555181
Z cerkev
Z h.št.4
Z h. š. 10
O 555213
Z h. š. 53
Z h. š. 44
Z h. š. 15
Z kapela
O 555231
Z h. š. 4
Z h. š. 48
Z g.d.
Z h. š. 35
Z h. š. 29
Z h. š. 11
Z cerkev
Z h.št.5
Z h. š. 28
Z h. š. 33
C 919
Z h. š. 6a
C 555330
Z h. š. 8
Z hš.12a
Z l.d.
Z žaga
C 054090
C 218
C 054090
C 919
Z recepc
C 919
Z h. š. 9
C 218
Z h. š. 21
Z h. š. 3a
Z h. š. 10
Z h. š. 16
Z h. š. 19
Z h. š. 12
Z h. š. 11
Z n.h.
C 054090
Z pokop

Mala sela (del)
Mala sela (del)
R III 660–Gorenjci (del)
R III 660–Gorenjci (del)
R III 660–Gorenjci (del)
R III 660–Vrhovci–R III 660
R III 660–Vrhovci–R III 660
R III 660–Marindol (del)
R III 660–Marindol (del)
R III 660–Marindol (del)
R III 660–Marindol (del)
R III 660–Marindol (del)
R III 660–Marindol (del)
R III 660–Miliči (del)
R III 660–Miliči (del)
R III 660–Miliči (del)
R III 660–Žuniči (del)
R III 660–Žuniči (del)
R III 660–Žuniči (del)
R III 660–Žuniči (del)
R III 919–Paunoviči
R III 919–Vidnjeviči
R III 919–Škavurini
R III 919–Novoseli
R III 919–Preloka (del)–R III 919
Preloka (pokopališče)
Preloka (pokopališče)
R III 919–Preloka (del)
R III 919–Preloka (del)
R III 919–Jakovini
R III 919–Jakovini
R III 919–Jakovini
R III 919–Grduni
R III 919–Grduni
R III 919–Dejani
R III 919–Balkovci
R III 919–Doljne Zilje
R III 919–Srednje Zilje (del)
R III 919–Srednje Zilje (del)
R III 919–Srednje Zilje (del)
R III 919–Gornje Zilje (cerkev)
R III 919–Gornje Zilje (cerkev)
R III 919–Gornje Zilje (del)
R III 919–Podklanec (del)
R III 919–Podklanec (del)–R III 919
R III 919–Podklanec (del)–R III 919
R III 919–Golek (del)
R III 919–Golek (cerkev)
R III 919–Golek (cerkev)
R III 919–Golek (cerkev)
R III 919–Golek (cerkev)
R III 919–Vinica (Benetič)
Vinica–pokopališče (parkirišče)–LC 054090
Vinica–pokopališče (parkirišče)–LC 054090
R I 218–Ogulin–LC 054090
R III 919–Vinica (del)–R I 218
R I 218–Vinica (kamp)
LC 054110–Sečje selo–R III 919
LC 054110–Sečje selo–R III 919
R I 218–Drenovec (romsko naselje)–LC 054090
R I 218–Drenovec (del)
R I 218–Drenovec (del)
LC 054130–Perudina (del)
LC 054130–Perudina (del)
LC 054130–Perudina (del)
LC 054130–Hrast (del)
LC 054090–Bojanci (del)
LC 054090–Bojanci (del)–LC 054090
LC 054090–Bojanci (del)–LC 054090
LC 054090–Bojanci (del)–LC 054090

Dolžina
odseka
v občini
(m)

254
101
355
594
410
517
232
536
217
70
790
65
400
72
471
557
322
110
191
476
386
267
462
650
273
434
143
90
81
1729
150
493
537
83
359
402
243
84
120
81
412
494
345
50
584
180
585
1062
102
62
741
345
260
147
124
166
542
225
258
658
103
223
78
183
73
212
218
370
344
314

Namen
uprabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
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
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

555474
555481
555482
555491
555492
555501
555502
555511
555521
555531
555532
555533
555541
555551
555561
555562
555563
555571
555572
555573
555574
555581
555582
555583
555591
555592
555601
555602
555611
555612
555621
555631
555632
555641
555651
555661
555662
555671
555672
555681
555682
555683
555691
555692
555701
555711
555721
555722
555723
555731
555732
555733
555734
555735
555741
555751
555752
555761
555771
555781
555791
555792
555793
555794
555801
555811
555812
555821
555822
555831

O 555471
C 054090
O 555481
C 054100
O 555491
C 054100
O 555501
C 218
C 218
C 218
O 555531
O 555531
C 218
C 218
C 218
O 555561
O 555561
C 218
O 555571
O 555571
O 555571
C 555570
O 555581
O 555581
C 218
O 555591
C 218
O 555601
C 218
O 555611
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
O 555671
C 218
O 555681
O 555681
C 555680
O 555691
C 054050
C 218
C 555710
O 555721
O 555721
C 218
O 555731
O 555731
O 555731
O 555731
C 218
C 218
O 555751
C 054110
C 054110
C 054110
C 054110
O 555791
O 555791
O 555791
C 054110
C 555790
O 555811
C 919
O 555821
C 919

O 555473
O 555471
O 555471
Z h. š. 10
C 054100
C 054100
Z h. š. 14
Z h. š. 11
Z h. š. 20
Z h. š. 13
Z h. š. 1
Z h. š. 12
Z delavn
C 218
Z h. š. 11
Z h. š. 6
Z n.h.
Z h. š. 40
Z h. š. 36
C 555580
Z h. š. 29
Z h. š. 10
Z h. š. 16
Z n.h.
Z les.h.
Z h. š. 9
C 218
O 555601
Z mlin
Z h.št.1
Z h. š. 5
C 054050
O 555631
Z n.h.
Z cerkev
Z h. š. 6
O 555661
Z h. š. 9
Z h. š. 7
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 054050
C 218
Z hš.15a
Z h. š. 8
Z h. š. 4
Z cerkev
Z n.h.
Z h. š. 28
Z h. š. 8
Z h. š. 9
Z h. š. 17
Z h. š. 7
Z mlekar
O 555751
Z mlin
Z mlin
Z h. š. 3a
Z mlin
Z h. š. 36
Z h. š. 14
Z h. š. 10
C 054110
Z h. š. 4
Z h. š. 2
Z h. š. 27
O 555821
Z h. š. 9

LC 054090–Bojanci (del)–LC 054090
LC 054090–Bojanci (del)
LC 054090–Bojanci (del)
LC 054100–Drežnik–LC 054100
LC 054100–Drežnik–LC 054100
LC 054100–Nova Lipa–LC 054100
LC 054100–Nova Lipa–LC 054100
R I 218–Stara Lipa (del)
R I 218–Stara Lipa (del)
R I 218–Gornji Suhor
R I 218–Gornji Suhor
R I 218–Gornji Suhor
R I 218–Doljni Suhor (del)
R I 218–Doljni Suhor (del)–R I 218
R I 218–Mali Nerajec
R I 218–Veliki Nerajec–R I 218
R I 218–Mali Nerajec
R I 218–Belčji vrh
R I 218–Belčji vrh
R I 218–Belčji vrh
R I 218–Belčji vrh
Belčji vrh–Knežina
Belčji vrh–Knežina
Belčji vrh–Knežina
R I 218–Mala Lahinja
R I 218–Mala Lahinja
R I 218–Veliki Nerajec–R I 218
R I 218–Veliki Nerajec–R I 218
R I 218–Pusti Gradec
R I 218–Pusti Gradec
LC 054050–Šipek
LC 054050–Velika Lahinja (del)–LC 054050
LC 054050–Velika Lahinja (del)–LC 054050
LC 054050–Velika Lahinja (del)
LC 054050–Butoraj
LC 054050–Doljni Butoraj–Zorenci
LC 054050–Doljni Butoraj–Zorenci
LC 054050–Podlog
LC 054050–Podlog
R I 218–Dragatuš (šola)–LC 054050
R I 218–Dragatuš (šola)–LC 054050
R I 218–Dragatuš (šola)–LC 054050
Dragatuš (center)–LC 054050
Dragatuš (center)–LC 054050
LC 054050–Dragatuš (del)–R I 218
R I 218–Obrh (del)
Obrh (del)
Obrh (del)
Obrh (del)
R I 218–Zapudje
R I 218–Zapudje
R I 218–Zapudje
R I 218–Zapudje
R I 218–Zapudje
R I 218–Breznik
R I 218–Sela pri Dragatušu–Golek
R I 218–Sela pri Dragatušu–Golek
LC 054110–Prokšljev mlin
LC 054110–Učakovci (kopališče)
LC 054110–Učakovci (del)
LC 054110–Učakovci–Kovačji grad–Vukovci–Otok
LC 054110–Učakovci–Kovačji grad–Vukovci–Otok
LC 054110–Učakovci–Kovačji grad–Vukovci–Otok
LC 054110–Učakovci–Kovačji grad–Vukovci–Otok
LC 054110–Učakovci (del)–LC 054110
Kovačji grad (del)
Kovačji grad (del)
R III 919–Damelj–Kot
R III 919–Damelj–Kot
R III 919–Draga–Damelj

Uradni list Republike Slovenije
Dolžina
odseka
v občini
(m)

97
490
50
443
269
920
234
277
555
580
137
110
400
90
140
50
78
1810
184
104
87
872
148
212
2526
295
956
230
1253
110
464
240
81
72
230
1550
325
211
243
534
103
84
114
70
206
1078
390
63
120
2768
313
144
148
60
995
1855
770
83
284
100
2013
228
1982
187
171
50
50
3223
322
1596

Namen
uprabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

555832
555841
555851
555852
555853
555861
555871
555881
555882
555883
555891
555901
555902
555911
555912
555913
555921

O 555831
C 919
C 919
O 555851
O 555851
C 919
C 919
C 919
O 555881
O 555881
C 919
C 919
O 555901
C 919
O 555911
O 555911

C 555820
Z h. š. 33
Z h. š. 40
Z h. š. 36
Z h. š. 38
Z kal
Z hš.27a
Z h. š. 4
Z pokop
Z h. š. 3
Z h. š. 3
Z h. š. 11
Z h. š. 8
Z TP
Z h. š. 5a
Z h. š. 10

236 555922
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

555931
555941
555942
555951
555961
555971
555981
555991
556011
556021
556022
556031
556032
556033
556041
556042
556051
556061
556071
556072
556081
556091
556092
556101
556102
556111
556112
556121
556122
556131
556141
556151
556152
556161
556171
556181
556191
556192
556201
556202
556211
556212
556221
556231
556232
556233
556234
556241
556251
556252

R III 919–Draga–Damelj
R III 919–Sinji vrh (del)
R III 919–Sinji vrh (del)
R III 919–Sinji vrh (del)
R III 919–Sinji vrh (del)
R III 919–Sinji vrh (trgovina)
R III 919–Sinji vrh (del)
R III 919–Gorica
R III 919–Gorica
R III 919–Gorica
R III 919–Breg
R III 919–Špeharji
R III 919–Špeharji
R III 919–Hrib
R III 919–Hrib
R III 919–Hrib
LC 054120–Srednji Radenci–Doljni Radenci
–LC 054120
LC 054120–Srednji Radenci–Doljni Radenci
–LC 054120
LC 054120–Radenci (kopališče)
LC 054120–Gornji Radenci
LC 054120–Gornji Radenci
R III 659–Prelesje–R III 918
R III 918–Prelesje (Madronič)
R III 658–Stari trg (del)
R III 658–Stari trg (del)–R III 659
R III 658–Deskova vas–R III 658
R III 658–Kovača vas
R III 658–Zagozdac
R III 658–Zagozdac
R III 658–Gornja Podgora–Doljna Podgora
R III 658–Gornja Podgora–Doljna Podgora
R III 658–Gornja Podgora–Doljna Podgora
R III 658–Finki–Tanča gora–LC 054140
R III 658–Finki–Tanča gora–LC 054140
R I 218–Tanča gora–LC 054140
LC 054140–Tanča gora (del)
LC 054140–Tanča gora (del)–LC 054140
LC 054140–Tanča gora (del)–LC 054140
LC 054140–Tanča gora (del)
R I 218–Dragovanja vas (del)
R I 218–Dragovanja vas (del)
Dragovanja vas (del)
Dragovanja vas (del)
R I 218–Jerneja vas–Dobliče–R I 217
R I 218–Jerneja vas–Dobliče–R I 217
R I 217–Dobliče
R I 217–Dobliče
R I 217–Stari Blatnik
R I 218–Kanižarica (stara kolonija)
R I 218–Kanižarica (del)
R I 218–Kanižarica (del)
R I 217–Kanižarica (del)
R I 218–Kanižarica (del)
R I 218–Kanižarica–most čez Dobličico
LC 054070–Svibnik–LC 054070
LC 054070–Svibnik–LC 054070
R I 217–Grič–Doblička gora–R I 217
R I 217–Grič–Doblička gora–R I 217
R I 217–Doljni Grič
R I 217–Doljni Grič
R I 217–Gornji Grič
R I 217–Doblička gora–Stražnji vrh
R I 217–Doblička gora–Stražnji vrh
R I 217–Doblička gora–Stražnji vrh
R I 217–Doblička gora–Stražnji vrh
LC 054070–Doblička gora (del)–LC 054070
R I 217–Dobliče (most)–Jelševnik–LC 054070
R I 217–Dobliče (most)–Jelševnik–LC 054070

C 054120 Z h. š. 2
O 555921
C 054120
C 054120
O 555941
C 659
C 918
C 658
C 658
C 658
C 658
C 658
O 556021
C 658
O 556031
O 556031
C 658
O 556041
C 054140
C 054140
C 054140
O 556071
C 054140
C 218
O 556091
C 556090
O 556101
C 218
O 556111
C 217
C 217
C 217
C 218
C 218
O 556151
C 217
C 218
C 218
C 054070
O 556191
C 217
C 217
C 217
O 556211
C 217
C 054070
O 556231
O 556231
O 556231
C 054070
C 217
O 556253

C 054120
Z Kolpa
Z h. š. 13
C 054120
C 918
Z mlin
Z h. š. 44
C 659
C 658
Z h. š. 7
Z cerkev
Z h. š. 3
Z h. š. 1
Z h. š. 6
Z h. š. 9
C 054140
Z h. š. 47
C 218
Z h. š. 11
Z igrišč
C 054140
Z g.d.
Z h. š. 15
C 556100
C 556090
Z pokop
C 217
Z h. š. 2
Z h. š. 4
O 556121
Z h. š. 13
Z rudnik
Z hš.16a
Z hš.38a
Z h. š. 6a
Z h. š. 27
Z h. š. 28
C 054070
O 556191
C 217
O 556201
Z h. š. 6
Z h. š. 2
Z h. š. 13
C 217
C 054070
C 556250
O 556233
C 054070
C 054070
O 556251

Dolžina
odseka
v občini
(m)

Namen
uprabe

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

1695
90
830
140
122
294
327
1069
93
74
918
93
50
272
93
55

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

245

vsa vozila

0

910
240
218
103
232
100
88
407
195
523
224
80
1703
142
133
1459
208
751
82
332
358
60
730
76
222
395
2369
127
135
113
109
369
157
137
160
78
192
533
297
1280
748
175
80
145
2735
417
1429
484
645
1927
175

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. odseka Potek ceste
ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

556253
556261
556271
556281
556291
556301
556311
556321
556331
556341
556342
556343
556351
556352
556361
556371
556372
556381
556382
556391
556401
556402
556411
556412
556413
556421
556422
556431
556432
556441
556451
556452
556461
556471
556481
556491
556501
556511
556521
556522
556531
556532
556541
556542
556551
556552
556561

O 556251
C 054150
C 054070
C 054150
C 054150
C 054150
C 054070
C 054070
C 054070
C 054070
O 556341
O 556341
C 218
O 556351
O 556341
C 054150
O 556371
C 216
O 556381
C 054150
C 054150
O 556401
C 054150
O 556411
O 556411
C 216
O 556421
C 216
O 556431
C 216
C 216
O 556451
C 216
C 216
C 217
C 216
C 216
C 216
C 216
O 556521
C 556520
O 556531
C 216
O 556541
C 556560
O 556551
C 216

Z h. š. 18
C 054070
Z h. š. 15
Z h. š. 1
Z n.h.
C 556390
Z h. š. 3a
Z h. š. 1
Z kapela
Z cerkev
Z h. š. 12
Z h. š. 7
C 218
Z h. š. 10
C 556370
Z h. š. 2a
O 556361
Z h. š. 3
Z n.h.
C 556400
Z cerkev
Z h. š. 21
Z ž.p.
Z sklad
Z h. š. 21
Z h. š. 7
C 556430
Z h. š. 20
C 556420
Z h. š. 10
Z spomen
Z h. š. 24
Z h. š. 13
Z h. š. 6a
Z h. š. 69
Z h. š. 74
Z h. š. 47
Z h. š. 36
C 216
Z h. š. 10
Z h. š. 8b
Z h. š. 10
Z vežica
C 556520
Z h. š. 8
Z h. š. 13
Z h. š. 5a

R I 217–Dobliče (most)–Jelševnik–LC 054070
LC 054070–Maverlen–Rožič vrh–LC 054150
LC 054070–Stražnji vrh (del)
LC 054150–Rožič vrh (gasilski dom)
LC 054150–Naklo (del)
LC 054150–Naklo–Rodine
LC 054070–Snečji vrh
LC 054070–Zajčji vrh
LC 054070–Doljna Paka
LC 054070–Tušev dol
LC 054070–Tušev dol
LC 054070–Tušev dol
R I 218–Kvasica
R I 218–Kvasica
Tušev dol–Talčji vrh
LC 054150–Talčji vrh (del)
LC 054150–Talčji vrh (del)
R I 216–Lokve (User)
R I 216–Lokve (User)
LC 054150–Otovec–Rodine
LC 054150–Velike Rodine
LC 054150–Velike Rodine
LC 054150–Sela pri Otovcu
LC 054150–Sela pri Otovcu
LC 054150–Sela pri Otovcu
R I 216–Rožanec (del)
R I 216–Rožanec (del)
R I 216–Rožanec (del)
R I 216–Rožanec (del)
R I 216–Gornja Paka
R I 216–Lokve (spomenik)
R I 216–Lokve (spomenik)
R I 216–Lokve (Brezov gaj)
R I 216–Lokve (pekarna)
Kanižarica–Jama
R I 216–Lokve (romsko naselje–žaga)
R I 216–Lokve (romsko naselje–del)
R I 216–Lokve (romsko naselje–gornji del)
R I 216–Petrova vas (del)–Mihelja vas–R I 216
R I 216–Petrova vas (del)–Mihelja vas–R I 216
Petrova vas
Petrova vas
R I 216–Pokopališče–Petrova vas
R I 216–Pokopališče–Petrova vas
Ručetna vas
Ručetna vas
R I 216–Ručetna vas–Ručetna gora

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
17. 7. 1998.
9. člen
Sestavni del odloka je kartografska dokumentacija št.
347-20/97 iz septembra 1998, ki je na vpogled na sedežu
občinske uprave.
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Dolžina
odseka
v občini
(m)

410
1545
606
232
270
907
588
339
769
1002
50
50
249
103
1358
255
70
691
112
2484
2263
332
887
500
224
653
282
670
125
940
635
131
97
80
545
100
120
130
1406
193
466
304
230
263
226
100
611

Namen
uprabe

Preostala
dolžina
odseka v
sosednji
občini (m)

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 347-20/97
Črnomelj, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
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Št. 008-3/94
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.

Odlok o spremembi odloka o krajevnih
skupnostih v Občini Črnomelj

Na podlagi 19. člena in skladno z 8. in 16. členom
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95)
ter določbami IV. poglavja zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) je
Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998
sprejel

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o krajevnih skupnostih
v Občini Črnomelj
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o krajevnih skupnostih v
Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95 in 15/96), ki
govori o naseljih, katere posamezna krajevna skupnost obsega tako, da 8. točka glasi:
8. Krajevna skupnost Sinji vrh: Damelj, Draga pri Sinjem vrhu, Sinji vrh, Gorica, Daljne njive, Špeharji, Breg pri
Sinjem vrhu, Kot pri Damlju, Hrib in Selce pri Špeharjih.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 023-001/95
Črnomelj, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

3654.

3655.

Na podlagi 8. in 17. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90, Uradni
list RS, št. 26/92, 75/94), 29. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97)
ter 13. in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na
seji dne 28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o razglasitvi krajinskega parka Lahinja
1. člen
4. člen točka b) odloka o razglasitvi krajinskega parka
Lahinja (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88) se spremeni in
dopolni tako, da se pod “Naravni rezervat Nerajski lugi”
vključijo še zemljišča:
K. o.

Parc. št.

Lastnik

Belčji Vrh

2600/3
2600/4
2601/1

2605/1
2605/2
2607
2609/1
2609/2
2609/3
2611
2612
2613
2616/1
2616/2
2619
2620/1
2620/2
2623/1
2623/2
2624/1
2624/2
2624/3

Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Smerajc Štefanija, Cesta 24. junija 28,
Ljubljana
Babič Franc, Mala Lahinja 1
Smerajc Štefanija, Cesta 24. junija 28,
Ljubljana
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Babič Franc, Mala Lahinja 1
Smerajc Štefanija, Cesta 24. junija 28,
Ljubljana
Babič Franc, Mala Lahinja 1
Babič Franc, Mala Lahinja 1
Vrbanec Marija, Mala Lahinja 2
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Rožman Bojan, Mala Lahinja 4
Rožman Franc, Veliki Nerajec 19
Plavec Silvo, Zbilje 8g, 1215 Medvode
Rožman Bojan, Mala Lahinja 4
Babič Franc, Mala Lahinja 1
Hudelja Zvonka, Brdarci 3
Hudelja Alojz, Brdarci 3a
Hudelja Zvonka, Brdarci 3
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6
Flajnik Pavlina, Mala Lahinja 6

179
180
181/1

Adam Olga, Veliki Nerajec 6
Štanfelj Ana, Veliki Nerajec 1
Rogina Jožef, Veliki Nerajec 5

Odlok o spremembi odloka o oblikovanju
volilnih enot v Občini Črnomelj

2601/2
2601/3

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98) in 19. ter 22. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998 sprejel

2602
2603
2604/1
2604/2

ODLOK
o spremembi odloka o oblikovanju volilnih
enot v Občini Črnomelj
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o oblikovanju volilnih enot
v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/94), tako da glasi:
“Za izvedbo volitev članov občinskega sveta se na območju Občine Črnomelj oblikujejo naslednje volilne enote:
1. volilna enota, ki zajema območje Krajevne skupnosti
Črnomelj,
2. volilna enota, ki zajema območje Krajevnih skupnosti Dragatuš, Vinica in Sinji Vrh,
3. volilna enota, ki zajema območje Krajevnih skupnosti Adlešiči, Dobliče-Kanižarica, Petrova vas, Butoraj, Tribuče, Griblje, Talčji Vrh in Stari trg ob Kolpi.”
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
razglasitvi krajinskega parka Lahinja

Dragatuš

Stran
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Parc. št.

Lastnik

181/2
182
183, 188

Metež Leopold, Veliki Nerajec 5
Metež Anton, Veliki Nerajec 4
Dražumerič Frančiška, Na Jami 9,
Ljubljana
Dražumerič Miroslav, Šarhova ul. 22,
Ljubljana
Dražumerič Adolf, Tovarniška cesta 12c,
Ljubljana
Glaser Olga, Čardak 2, Črnomelj
Bajec Amalija, Kajuhova ul. 1, Postojna
Dražumerič Vincenc, Pod smreko 9,
Črnomelj
Delač Vida, Rustanbega 23, Delnice
Metež Leopold, Veliki Nerajec 3
Metež Anton, Veliki Nerajec 4
Rožman Franc, Veliki Nerajec 19
Rogina Angela, Veliki Nerajec 18
Metež Leopold, Veliki Nerajec 3
Metež Anton, Veliki Nerajec 4
Klobučar Štefan, Golek pri Vinici 10a,
Vinica
Simonič Marija, Golek pri Vinici 3, Vinica
Klobučar Janez, Veliki Nerajec 15
Klobučar Branko, Veliki Nerajec 21
Klobučar Vladko, Veliki Nerajec 15

184
185
186
187
189
190
202/3

2. člen
V 7. členu se dodajo alinee:
– organizirati javne shode in zabave brez soglasja upravljalca parka,
– odtujevati ali poškodovati premete in plasti arheološko in kulturno zgodovinskih vrednosti,
– taboriti izven območij, ki jih določajo prostorsko ureditveni pogoji in odlok o taborjenju.
3. člen
V točki a) 8. člena se besedilo prve in druge alinee
spremeni in dopolni tako, da na novo glasi:
– trgati cvetje, izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti rastline, ki so na Rdečem seznamu ogroženih praprotnic in semenk RS, 1989 ZVNKDRS Ljubljana,
– spreminjati rastiščne razmere (izsuševanje, izkopavanje, zakopavanje), ki bi lahko povzročile uničenje rastlišč in
življenjskih prostorov ogroženih in redkih rastlinskih in živalskih vrst in dodajo nove alinee:
– spreminjati kulturo zemljišč,
– uporabljati kakršnakoli gnojila in fitofarmacevtska
sredstva, razen na parc. št. 197 in 200/1 v k.o.,
Dragatuš, kjer je za pridelovanje poljedelskih kultur
dovoljena uporaba hlevskega gnoja
– izvesti prvo košnjo (praviloma v sušnem obdobju)
vlažnih travnikov pred 15. junijem,
– izvesti prvo košnjo rastišča navadnega mariskovja
pred 15. junijem.”
V točki c) 8. člena se vnesejo nove alinee:
– kakršnokoli poseganje v zemeljske plasti, razen ekstenzivne obdelave na obstoječih njivskih površinah;
– potapljanje v reko brez soglasja pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine in upravljalca
parka.
V točki c) 8. člena se doda nov odstavek, ki glasi: “Na
delu območja arheološkega najdišča v Pustem Gradcu
(6. člen točka a)), ki obsega tudi pokopališče ob podružnični cerkvi Vseh svetnikov (6. člen točka d)) velja naslednji
režim varovanja:
– ohranjajo se sedanji družinski grobovi in nagrobniki,
– urejanje pokopališča, postavljanje novih nagrobnikov
in odvoz smeti se uredi s pokopališkim redom, ki ga predpi-
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še KS Dragatuš v sodelovanju s pristojno organizacijo naravne in kulturne dediščine.
Na območju arheoloških spomenikov (6. člen – točke
a), b), c)) je prepovedano postavljanje kakršnihkoli ograj
brez soglasja pristojne organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.”
4. člen
10. člen se spremeni in dopolni tako, da na novo glasi:
“Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, posebej
spremljanje stanja v parku, nadzor nad izvajanjem varstvenega režima v parku in ugotavljanje kršitev prepovedi, obveščanje pristojnih služb, izrekanje kazni, idr., določeno v posebnem odloku o komunalnem nadzoru opravlja komunalna
nadzorna služba oziroma za ta opravila pooblaščeni delavci
ali organizacije ter pristojne inšpekcijske službe.”
5. člen
V 12. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
“Za razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot
ter za ohranitev zgodovinskih izročil se v skladu z navedenimi cilji omogoča na območju parka razvoj vseh dejavnosti, ki s svojimi posegi v prostoru nimajo škodljivih vplivov
na ohranjanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot tega
območja. Te dejavnosti so zlasti kmetijstvo, turistična dejavnost na kmetijah in naravoslovni turizem, izleti, lov, ribolov, gostinstvo…
Program varstva in razvoja parka sprejema Občina Črnomelj. Program vsebuje: oceno stanja v parku, cilje varstva
in razvoja ter načine uresničevanja teh ciljev, posebej določitve ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov, načine uresničevanja razvoja parka, prilagojene davčne
in druge vzpodbujevalne politike, subvencioniranja, kreditiranja, nadomestila, potrebna sredstva, prostorske opredelitve, določitev primernih dejavnosti in smernice za njihov
razvoj.”
6. člen
Spremeni se 13. člen, ki na novo glasi:
“Fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in
prepovedi iz tega odloka bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka oziroma za življenje in delo in
tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru
varstvenega režima parka oziroma razvojnih usmeritev parka, so upravičenci do odškodnine ali nadomestila. Za določanje odškodnin ali nadomestil se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo razlastitev.”
7. člen
Spremeni se 14. člen, ki se na novo glasi:
“Za upravljanje s parkom oziroma nepremičninami v
njem lahko občina s posebnim aktom ustanovi javni zavod.
Občina lahko podeljuje tudi koncesijo za upravljanje parka
oziroma dejavnosti v njem po javnem razpisu. Medsebojna
razmerja se uredijo s koncesijskim aktom.”
8. člen
Spremeni se 15. člen, ki na novo glasi:
“Strokovne osnove varstva naravne in kulturne dediščine – kartografski del, ki obsega topografske karte v merilu
1:25.000 in pregledni katastrskih načrti v merilu 1:5.000 z
vrisano mejo parka so sestavni del tega odloka.
Originale topografskih kart in preglednih kartografskih
kart iz prejšnjega odstavka hrani uprava Občine Črnomelj.
Uprava Občine Črnomelj vodi tudi seznam parcel znotraj
parka skupaj s podatki o lastništvu oziroma lastnikih ali imetnikih pravice uporabe.
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Upravni organ pristojen za geodetske zadeve izvede v
zemljiško-katastrskih načrtih meje na podlagi meja na kartah
iz prvega odstavka.
Na podlagi načrtov iz prejšnjega odstavka izda pristojni
državni upravni organ po uradni dolžnosti lastnikom nepremičnin v območju parka ugotovitvene odločbe o statusu teh
nepremičnin in predlaga zaznambo v zemljiški knjigi.”
9. člen
Doda se 16. člen, ki glasi:
“Park ima svoj znak, ki ga oblikuje silhueta vodomca v
polkrogu, skupaj z napisom Krajinski park Lahinja z določeno tipografijo črk (ki je razvidna iz priloženega znaka).
Osnovna varianta znaka se uporablja v celoti na dopisnih papirjih, kuvertah, vizitkah, mapah, značkah, priponkah, in sicer v zeleni barvi – tip barve: PANTONE 3278U
oziroma v zeleni barvi iz prosesnih barv (BLUE 81,3% in
18,7%).
V primeru barvnih ofset tiskovin je znak lahko vkopiran
v fotografijo npr. prospekti, oglasi, razglednice, ipd.
Znak se lahko v določenih aplikacijah uporabi le v
soglasju z Občino Črnomelj kot lastnikom znaka.”
10. člen
Doda se 17. člen, ki glasi:
“Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje pravna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v parku:
– opravlja dejavnost v nasprotju z določbami 7., 8.
člena odloka o razglasitvi KP Lahinja in 16. člena tega
odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
storjeni prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne osebe.
Uvedbo postopka o prekrških predlagajo pristojni za
nadzor izvajanja tega odloka ter prizadeti občani.”
11. člen
Doda se 18. člen, ki glasi:
“Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.”
Št. 617-6/96
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

3656.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski
svet občine Črnomelj na 39. seji dne 28. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Črnomelj

Št.
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I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Črnomelj.
II
Povračilo stroškov volilne kampanje za volitve v občinski svet ne sme preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Povračilo stroškov volilne kampanje za volitve župana
ne sme 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
svetnike, 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 tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer 40 tolarjev na posameznega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v
višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju, pri čemer skupni znesek
povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
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 Črnomelj 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.

Št. 008-2/98
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl, inž. l. r.
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Odlok o merilih za določanje plačil in načinu
izvajanja socialno-varstvene storitve »pomoč
družini na domu«

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97 in 10/98), 43. in 100. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 52/92) in 16. člena statuta Občine
Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Divača na 42. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja
socialno-varstvene storitve »pomoč družini
na domu«

Uradni list Republike Slovenije
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov (kurjenju),
– drugih delih po dogovoru z upravičencem.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, se šteje
pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in
predsodkov,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov in priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upravičencev določi izvajalec javne službe.
Samo izvajanje storitve traja do največ 4 ure dnevno
oziroma 20 ur tedensko.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila po katerih se določi višina
plačila za socialno-varstveno storitev (v nadaljnjem besedilu:
storitev) pomoč družini na domu in način izvajanja storitve.
2. člen
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko
opravljajo javni socialno-varstveni zavodi na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju in druge pravne osebe oziroma
zasebniki, v skladu s predpisanimi standardi in normativi na
podlagi koncesije, ki jo podeli občinski upravni organ.
3. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko oskrba na domu lahko nadomesti instituticionalno
varstvo.
4. člen
Upravičenec ali drugi zavezanci so dolžni plačati stroške storitev socialne oskrbe na domu po pravilniku.
Drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) za
plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe,
ki so jih po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova
dolžni preživljati.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
5. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Kot gospodinjska pomoč, se šteje pomoč pri:
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskih prostorov,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,

III. UPRAVIČENCI DO STORITVE
6. člen
Upravičenci do storitve socialne oskrbe na domu so:
– osebe stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,
– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi
invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni
invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve
nadomešča varstvo v instituciji,
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem ali duševnem razvoju, če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo.
O upravičenosti se upravičencu izda odločba.
IV. DOLOČANJE CEN STORITEV
7. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na
domu, ki jo je deležen upravičenec. Storitev se zaračunava
po dejansko opravljenih urah.
Cena storitve oskrbe na domu je sestavljena iz naslenjih elementov:
– stroški za plače,
– prispevki delodajalca,
– materialni stroški.
Cena storitve oskrbe na domu ne zajema sredstev za
investicijsko vzdrževanje in investicije.
Ceno urne postavke na predlog izvajalca javne službe
določi Občinski svet občine Divača.
V primeru, da se posamezni elementi cene povišajo se
uskladitev cene opravi po posameznih elementih cene po
naslednjih merilih:
– stroški za plače, skladno s spremembami izhodiščne
plače za I. tarifni razred za negospodarstvo ob upoštevanju
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
v organih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94) in
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Št.

na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov ter določb
kolektivne pogodbe dejavnosti,
– prispevki delodajalca, skladno s spremembami zakona ali na njem temelječega predpisa,
– materialni stroški skladno z uradno ugotovljeno rastjo
cen na drobno.
Uskladitev cene opravi izvajalec javne službe. Strukturno povečana cena storitve začne veljati s prvim dnem v
naslednjem mesecu.
V. VIŠINA PLAČILA STORITVE
8. člen
Upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ter zavezanci
uveljavljajo pravico do storitve socialne oskrbe na domu z
vlogo pri izvajalcu javne službe. Vloga mora vsebovati tudi
zahtevane dokumente na podlagi katerih se lahko izračuna
višina plačila storitve.
9. člen
Storitev socialne oskrbe na domu je v celoti brezplačna
za naslednje skupine upravičencev:
– prejemniki denarnega dodatka, kot edinega vira preživljanja po zakonu o socialnem varstvu,
– prejemnike denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
– prejemnike nadomestila za invalidnost po zakonu o
družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih
oseb (Uradni list SRS, št. 41/83),
– otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94
in 73/95).
10. člen
Višino plačila upravičenca ali zavezanca se določi z
odločbo o upravičenosti na podlagi lestvice, ki upravičence
ali zavezance razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto
mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto mesečno plačo na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v predpreteklem mesecu.
V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci
ali zavezanci določen odstotek cene storitve, in sicer:
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11. člen
Dohodek upravičenca ali zavezanca določajo vsi dohodki in osebni prejemki, ugotovljeni na način kot ga določa
zakon o socialnem varstvu za upravičence do denarnega
dodatka.
12. člen
Če se dohodki ali socialne razmere v družini upravičenca ali zavezancev v v času nudenja storitve bistveno spremenijo, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje.
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila je upravičenec ali so zavezanci
dolžni v 15 dneh sporočiti izvajalcu javne službe.
Upravičencu ali zavezancu, ki ne ravna v skladu z določili drugega odstavka tega člena, se razlika zaradi prenizkega plačila, poračuna od dneva spremembe dejstev in okoliščin skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, naslednji mesec po ugotovitvi navedenih dejstev in okoliščin.
VI. JAVNO POOBLASTILO
13. člen
Za opravljanje javne službe »Pomoč družini na domu«
za zbiranje podatkov, izdajo odločbe na 1. stopnji in vodenje
evidenc socialnega položaja upravičencev ali zavezancev
Občina Divača pooblašča pogodbenega izvajalca. O pritožbah zoper odločbe odloča župan Občine Divača.
Izvajalec javne službe zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke vsebovane v
evidencah, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91).
VII. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
14. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, določi polno plačilo storitve za celotno obdobje izvajanja storitve.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Plačilni
razred

Bruto mesečni dohodek
na družinskega člana v % od bruto
povprečne plače na zaposlenega v RS
v predpreteklem mesecu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

do 50%
nad 50% do 65%
nad 65% do 80%
nad 80% do 100%
nad 100% do 125%
nad 125% do 150%
nad 150%

Višina plačila v
% od cene storitve

15%
25%
35%
50%
65%
85%
100%

Ne glede na določila v prvem in drugem odstavku tega
člena se lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski
socialni položaj družine in določi:
– višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj družine boljši kot izhaja iz njenega izkazanega dohodka,
– nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
Na podlagi odločbe o upravičenosti se upravičencu ali
drugemu zavezancu izstavi račun.

15. člen
Cena storitev socialne oskrbe na domu je ob sprejemu
tega odloka 1.250 SIT/uro, ki se spreminja v skladu z
določili 7. člena.
16. člen
Do oddaje koncesije se s Centrom za socilano delo
Sežana sklene neposredna pogodba.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42/17
Divača, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.
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Uradni list Republike Slovenije
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Divača

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 42. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača
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 naselju Divača z uvedenim uličnim
sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Divača in ceste med naselji v Občini Divača in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju Divača z uvedenim uličnim sistemom,
razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Divača in med
naselji v Občini Divača in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št. Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini (v m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

062011
062021
062031
062032
062033
062034
062041
062051
062052
125012
458521

C 446
C 622
C 405
C 562150
C 562160
C 562180
C 445
C 409
C 562280
ZRODIK
C 12

DIVAČA-DOLNJE LEŽEČE
GORIČE-VREMSKI BRITOF
ZAVRHEK-PODGRAD
PODGRAD-BARKA
BARKA-MISLIČE
MISLIČE-ARTVIŽE
POVEZOVALNA CESTA
SENOŽEČE-DOLENJA VAS
DOLENJA VAS-VRABČE
RODIK-LEDENICA
PODNANOS–OTOŠČE

C 622
C 405
C 562150
C 562160
C 562180
Zartviže
C 409
C 562280
ZVRABČE
C 409
C12

1120
1590
1723
2070
2830
3000
2020
2675
3403
2110
3125

062010
062020
062030
062030
062030
062030
062040
062050
062050
125010
458520

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

812

4415
1290
4050

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

5. člen
Lokalne ceste v naselju Divača z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne krajevne ceste (LZ)
Zap. št. Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

1
2
3
4

063011
063021
063031
063041

C 446
C 063010
C 063020
C 446

KOLODVORSKA-TRG 15. APR.
A. DUJCA-NOVA CESTA
KAJUHOVA-STARA DIVAČA
ULICA ISTRSKEGA ODREDA

C
C
C
C

063010
063020
063030
063040

446
063030
063020
064050

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini (v m)

719
860
820
468

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
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– krajevne ceste (LK)
Zap. št. Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini (v m)

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

064011
064012
064013
064021
064022
064031
064041
064051
064052
064053
064061
064062
064071
064081
064082
064091

C 205
C 064010
C 205
C 446
C 064021
C 063031
C 446
C 446
C 064051
C 064051
C 446
C 064061
ZZAČAB
C 063041
C 064081
C 063041

L.POŽRLJA–LOKAVSKA C.
DEL UL. LUDVIKA POŽRLJA
DEL LOKAVSKE CESTE
UL. DR. B. MAGAJNE-VOJKOVA
DEL ULICE TRG 15. APRILA
ULICA BRKINSKEGA ODREDA
UL. PREKOMORSKIH BRIGAD
PARTIZANSKA-GREGORČIČEV
DEL KRAŠKE CESTE
BEVKOVA ULICA
CESTA PROTI BOROVCEM
DEL KRAŠKE CESTE
STARA POT
ULICA 1. MAJA
ULICA STANKA VOLKA
DEL UL. ISTRSKEGA ODREDA

Zželpost
Zhiššt. 9
ZHIŠŠT14
C 063011
C 063031
C 063031
C 446
C 064052
C 064041
C 064051
ZKONAB
C 446
C 446
C 446
C 446
ZH. ŠT. 29

275
57
104
650
50
150
178
780
139
87
274
83
140
141
155
80

064010
064010
064010
064020
064020
064030
064040
064050
064050
064050
064060
064060
064070
064080
064080
064090

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

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

Številka
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini (v m)

1
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

562011
562021
562022
562023
562024
562025
562026
562027
562031
562041
562042
562043
562044
562045
562051
562052
562053
562061
562062
562063
562064
562065
562071
562072
562081
562082
562091
562092
562093
562094
562095
562101
562102
562111
562112
562113
562114
562121
562122
562123
562124

C 446
C 622
C562011
C 562011
C 562011
C 062011
C 622
C 062011
C 622
C 405
ZKONVASI
C 622
C 405
C 405
C 562051
C 562051
C 562051
C 405
C 562061
C 562062
C 562061
C 562061
C 622
C 562071
C 062021
C 062021
C 405
C 562091
C 562091
C 405
C 405
C 405
C 562101
C 405
C 562111
C 562111
C 405
C 405
C 562121
C 405
C 562121

DIVAČA–MIMO BOR.–M1 409
SKOZI ST. VAS – CERKVE
VZPOREDNO 562011
SKOZI NOVI DEL VASI
DOLNJE LEŽEČE
DOLNJE LEŽEČE
DOLNJE LEŽEČE
DOLNJE LEŽEČE
ODCEP GRADIŠČE–VAS
MATAVUN–BETANJA
BETANJA–622
ODCEP ŠPORTNO LETALIŠČE
MATAVUN OKOLI PAR., AVT
MATAVUN–GOSTIL PRI JAMI
BREŽEC
BREŽEC
BREŽEC
NAKLO
NAKLO
NAKLO
NAKLO
NAKLO
GORIČE
GORIČE
FAMLJE
FAMLJE
ŠKOFLJE
ŠKOFLJE
ŠKOFLJE
ŠKOFLJE
ŠKOFLJE
VREMSKI BRITOF
VREMSKI BRITOF
DOLNJE VREME–CERKEV
DOLNJE VREME
DOLNJE VREME
DOLNJE VREME
GORNJE VREME
GORNJE VREME
GORNJE VREME
GORNJE VREME

C 409
C 062011
C562011
C 622
C 062011
C 622
ZNOVA HI
ZH. ŠT. 48
ZK. V VAS
ZKONAB
C 622
ZHANGAR
C 562041
ZKONAB
ZH. ŠT. 10
C 562042
ZH. ŠT. 5A
C 405
ZH. ŠT. 19
C 562064
ZH. ŠT. 16
C 562061
C 062021
ZH. ŠT. 15
C 062021
C 562081
ZH. ŠT. 33
ZCERKEV
ZCERKEV
C 405
C 520101
C 405
C 562101
ZCERKEV
ZŽEL. POS
ZH. ŠT. 25
C 405
C 405
ZKONAB
C 56214
ZRAZCEP

816
484
125
370
206
198
120
160
1250
700
1400
735
142
175
930
650
200
640
197
57
88
217
980
112
345
152
206
102
265
175
195
400
195
1850
1225
235
230
314
84
308
285

562010
562020
562020
562020
562020
562020
562020
562020
562030
562040
562040
562040
562040
562040
562050
562050
562050
562060
562060
562060
562060
562060
562070
562070
562080
562080
562090
562090
562090
562090
562090
562100
562100
562110
562110
562110
562110
562120
562120
562120
562120

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
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Zap. št. Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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
81
82
83
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

562131
562132
562141
562151
562152
562161
562162
562163
562164
562165
562166
562167
562168
562171
562172
562173
562181
562182
562183
562184
562185
562186
562187
562188
562191
562192
562193
562201
562211
562221
562231
562232
562233
562241
562242
562243
562244
562251
562252
562253
562261
562271
562272
562273
562281
562282
562283
562284
562285
562286
562287
562291
562292
562301
562302
562303
562304
562305
562311
562312
562313
562314
562315
562316
562317
562318
562321
562322
562323
562324

C 405
C 562131
C 062031
C 062032
C 562151
C 562161
C 562161
C 562161
C 562161
C 562161
C 562161
C 562166
C 562161
C 062033
C 562171
C 56171
C 062034
C 562181
C 562181
C 562185
C 562181
C 562182
C 562182
C 562182
C 062034
C 062034
C 562192
ZBIBECKR
ZBIBECKR
ZSREDVAS
C 125012
C 562233
C 562231
C 062051
C 562241
C 562241
C 562241
C 205
C 562251
C 409
C 446
C 445
C 562271
C 562272
C 445
C 062041
C 062041
C 562283
C 562283
C 062041
C 562284
C 062041
C 562291
C 409
C 562301
C 562301
C 562301
C 562304
C 409
C 562311
C 562311
C 562311
C 562314
C 562311
C 562311
C 562317
C 409
C 562321
C 562311
C 562323

GORNJE LEŽEČE
GORNJE LEŽEČE
ZAVRHEK
PODGRAD
POTOK
BARKA
BARKA
BARKA
BARKA
BARKA
BARKA
BARKA
BARKA
VAREJE
VAREJE
VAREJE
MISLIČE
MISLIČE–VATOVLJE
MISLIČE
MISLIČE
MISLIČE
VATOVLJE
VATOVLJE
VATOVLJE
OSTROVICA
OSTROVICA
OSTROVICA
BUJE–PADEŽ
BUJE–KOZJANE
TATRE–KOZJANE
KAČIČE
KAČIČE–PARED
KAČIČE
LEDENICA–PARED–DANE
DANE
DANE
PARED
LOKAVSKI MOST–DIVAČA
LOKAVSKI MOST–DIVAČA
MATAVUNSKO KRIŽIŠČE –
ODCEP ZA RTP
SENADOLE
SENADOLE
SENADOLE
DOLENJA VAS
DOLENJA VAS
DOLENJA VAS
DOLENJA VAS
DOLENJA VAS
DOLENJA VAS
DOLENJA VAS
POTOČE
POTOČE
LAŽE
LAŽE
LAŽE
LAŽE
LAŽE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE
SENOŽEČE

ZKONVASI
C 622
ZKONAB
C 562151
ZH. ŠT. 7
ZPRISPOM
ZKON55M
ZH. ŠT. 17
ZH. ŠT. 8
ZH. ŠT. 9
ZH. ŠT. 47
ZH. ŠT. 43
C 562166
C 062033
ZH. ŠT. 11
ZHLEV
ZH. ŠT. 16
ZH. ŠT. 16
ZH. ŠT. 22
ZH. ŠT. 16
ZH. ŠT. 21
ZRAZCEP
ZH. ŠT. 10
ZH. ŠT. 11
C 562192
C 562193
C 562192
ZMIKLAVC
C 562220
ZCERKEV
C 125012
C 562241
ZH. ŠT. 17
ZKONAB
ZH. ŠT. 1
ZH. ŠT. 10
ZH. ŠT. 25
ZŽELPROG
ZKONAB
ZKONAB
ZVHODRTP
C 445
ZKONAB
C 562272
C 062042
ZSTRMLIN
C 062042
C 062042
C 562284
C 062041
ZCERKEV
ZH. ŠT. 7A
ZH. ŠT. 9A
ZVODNJAK
ZKONAB
ZH. ŠT. 19
ZŠTALA
ZH. ŠT. 9
ZKONAB
C 409
C 562312
ZH. ŠT. 110
ZH. Š102H
C 062041
C 562316
C 562312
C 562313
C 562312
C 562312
C 409

562130
562130
562140
562150
562150
562160
562160
562160
562160
562160
562160
562160
562160
562170
562170
562170
562180
562180
562180
562180
562180
562180
562180
562180
562190
562190
562190
562200
562210
562220
562230
562230
562230
562240
562240
562240
562240
562250
562250
562250
562260
562270
562270
562270
562280
562280
562280
562280
562280
562280
562280
562290
562290
562300
562300
562300
562300
562300
562310
562310
562310
562310
562310
562310
562310
562310
562320
562320
562320
562320

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini (v m)

1830
1470
1655
2290
470
1760
55
175
100
88
130
104
203
260
93
130
275
1320
122
58
85
170
70
51
80
148
230
4435
3120
2850
250
817
150
1460
105
90
125
770
1000
820
603
1188
500
215
1450
530
231
245
110
100
65
220
113
1280
183
173
130
53
925
395
67
337
140
217
138
70
369
168
725
294

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
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Zap. št. Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini (v m)

112
113
114
115
116

562325
562326
562331
562341
562351

C 562323
C 409
C 409
C 409
C 562341

SENOŽEČE
SENOŽEČE
GABRČE
GABRČE–GORIČE
VREMŠČICA

C 562323
ZKONAB
C 409
C 622
ZKOČA

160
170
518
3980
3000

562320
562320
562330
562340
562350

7. člen
Grafična priloga z označbo kategorizacije cest in odsekov je sestavni del tega odloka in se nahaja na Upravi Občine Divača.
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, 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 dne 2. 6. 1998.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Kategorizacija lokalnih cest v občini Sežana, za območje občine
Divača iz januarja 1984.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42/22
Divača, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

GORENJA VAS-POLJANE
3659.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Gorenja vas-Poljane

Na podlagi 30, 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list
RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95), na podlagi uredbe o prostorsko ureditvenih
pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 61/94) in na podlagi 10. in 17.
člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 5/95) na 36. seji dne 16. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Gorenja vas-Poljane

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

Namen
uporabe

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
14/86, 11/87, 3/89), dopolnjen (Uradni list RS, št. 47/93)
in v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen
(Uradni list RS, št. 47/93) in (Uradni vestnik Gorenjske, št.
14/86, 11/87, 3/89) v nadaljnjem besedilu srednjeročni
plan.
Spremembe in dopolnitve izhajajo iz razdelitve bivše
Občine Škofja Loka na Občino Gorenja vas-Poljane in ostale, iz sprememb strategije razvoja nove Občine Gorenja vasPoljane, iz potrebe po preverbi dosedanjih temeljev razvoja
in zaradi pobud prebivalcev po novih površinah, namenjenih
za gradnjo in koriščenje naravnih dobrin.
2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990 se preimenujejo v
prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Gorenja vas-Poljane.
3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorenja vas-Poljane, sestavljajo pisni del in
kartografski del v merilih 1:5000 in 1:25000.
Kartografski del odloka je na vpogled na sedežu Občine
Gorenja vas-Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas in na
Upravni enoti Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
4. člen
Dolgoročni plan Občine Gorenja vas-Poljane se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
1. Usmeritve, zasnova in strategija razvoja v prostoru
1.1. Usmeritve razvoja v prostoru
1.1.1. Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru
Osnovni pogoj za skladnejši socio-gospodarski razvoj v
prostoru je izoblikovati in izvajati strategijo razvoja poselitve,
ki bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonomsko
opravičeno omrežje naselij, humanejše pogoje življenja v
mestnih naseljih in na podeželju, nemoten razvoj in smotrno
organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa
racionalno rabo neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in
varovanje okolja, ter naravnih in ustvarjenih vrednot.
Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poselitve in celovitega razvoja v prostoru moramo upoštevati predvsem naslednje usmeritve:
– naselji Gorenja vas in Poljane je potrebno razvijati kot
enakovredni občinski središči, kot upravni, kulturni, gospodarski, potrošniški, oskrbno-storitveni in zaposlitveni središči v občini,
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– Sovodenj, Lučine, Javorje, Leskovica se bodo razvijali
kot oskrbna, izobraževalna, kulturna in storitvena naselja,
– Hotavlje bodo nadaljevale razvoj oskrbno-zaposlitvenega lokalnega središča,
– gospodarski razvoj in raba prostora sta tesno povezana z usmerjanjem poselitve, gradnjo infrastrukture, razvoja družbenih dejavnosti in medobčinskim povezovanjem razvoja. Stanovanjska graditev bo skladna z razvojem delovnih
mest in naložbami v gospodarsko in družbeno infrastrukturo. Trend stihijskega naseljevanja bomo ustavili z doslednim
izvajanjem urbanistične, zemljiške in komunalne politike,
– boljšo oskrbo vseh območij je pri sedanji razpršeni
poselitvi mogoče zagotoviti z nadaljnjo krepitvijo izbranih
lokalnih centrov, ki morajo biti predvsem dobro dostopni
gravitacijskemu zaledju in nuditi ustrezno dnevno oskrbo;
odpiranje novih delovnih mest v teh centrih pogojuje tudi
delno priseljevanje prebivalcev, kar dodatno krepi razvoj
naselja in ustvarja pogoje za večjo koncentracijo oskrbnih
dejavnosti,
– učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti in z
organiziranim urejanjem tistih naselij ali njihovih delov, ki so
vsaj delno komunalno že opremljena, ali pa imajo vsestranske dolgoročne razvojne možnosti, tako da je upravičeno
usmerjati v njihovo urejanje tudi večje začetne investicije,
– zahtevna priprava stavbnih zemljišč, visoka cena komunalne in energetske oskrbe, sedanja in bodoča delovna
mesta ter prometne povezave, pogojujejo koncentracijo in
širitev poselitve v osrednjem urbaniziranem območju občine
v obeh izbranih centrih – Gorenji vasi in Poljanah.
Intenzivnejši razvoj v občini je mogoč le pod pogojem,
da se na podlagi vsestransko preverjenih prostorskih možnosti in omejitev pravočasno izdela vsa potrebna dokumentacija, da se zagotovi komunalna in prometna infrastruktura
ter da graditelji upoštevajo veljavno dokumentacijo.
Smiselno je usmerjati tudi nekoliko hitrejši razvoj ostalih naselij (Hotavlje), vendar v mejah prostorskih možnosti, ki
so v večini naselij omejene. V največji možni meri je potrebno preprečevati neorganizirano rast naselij.
Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli le z zavestnimi ukrepi, kot so dobra prometna povezanost, možnosti zaposlitve za kmete – delavce v bližini
doma, zagotovitev osnovnega komunalnega standarda in
osnovne oskrbe, stimuliranje in usmerjanje razvoja primarnih dejavnosti, možnosti načrtovane novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov.
Varovanje vodnih virov, kot prednostna naloga skladnega dolgoročnega razvoja, zahteva dosledno upoštevanje
režimov varstvenih območij vodnih virov in stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega območja.
Sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih virov z
drugimi posegi v prostor je prvi temeljni pogoj in naloga
za ustvarjanje zdravih bivalnih pogojev v občini, drugi pa
je skrb za čistost okolja in sistematično reševanje problema odpadkov.
S primerno razmestitvijo in izvorom proizvodnih ter drugih dejavnosti v prostoru bomo varovali okolje in postopoma
izboljšali negativne vplive dosedanjega razvoja; onesnaženje vode, zraka, tal, hrup, neprimerno preobrazbo kmetijskih in gozdnih površin, degradirana območja in neustrezno
urbanizacijo.
Naravno in kulturno dediščino bomo ohranili le s pravočasnim vrednotenjem te dediščine in uskladitvijo z razvojem
drugih dejavnosti, predvsem pa z zagotovitvijo programa
vključevanja naravne in kulturne dediščine v družbeno in
gospodarsko življenje.
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Pri usmerjanju poselitve je pomembna racionalna izraba površin znotraj ureditvenih območij naselij ter že zgrajene
infrastrukture. Z gradnjo v prostoru je potrebno ohranjati
tipiko krajine in varovati vedute na pomembna območja naravne in kulturne dediščine.
Občina bo dajala prednost prenovi obstoječega stavbnega fonda pred posegi na nove površine.
1.1.2. Usmeritve za varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine
Varstvo narave
S ciljem negovanja, po potrebi pa tudi obnavljanja narave in krajine, ki naj trajno zagotavlja sposobnost delovanja
ekosistemov, ohranja živalstvo in rastlinstvo vključno z njunim življenjskim okoljem, sposobnost obnavljanja in trajnega
ustvarjanja naravnih dobrin ter različnost, svojevrstnost in
lepoto narave in krajine v njuni celoti, bomo varovali naravno
dediščino.
Na podlagi doslej evidentirane naravne in kulturne dediščine ter nadaljnjih raziskav, odkritij in dognanj bomo pripravili strokovne podlage za pripravo odlokov o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov ter ustrezne
režime za varovanje in razvoj ostale dediščine. Lokacije
najpomembnejše naravne in kulturne dediščine bomo opremili tako, da bo dostopna in predstavljena širši javnosti. O
najpomembnejši dediščini bomo pripravili tiskano gradivo.
Evidenca naravne in kulturne dediščine v Občini Gorenja vas-Poljane ter usmeritve za njuno varstvo in vzdrževanje
so opredeljene v gradivu “Strokovne osnove za varstvo naravne in kulturne dediščine v Poljanski dolini.“ (LRZVNKD,
april 1983), ki je sestavni del strokovnih podlag dolgoročnega plana.
Na območju Občine Gorenja vas-Poljane so opredeljeni naslednji objekti naravne dediščine.
Z odloki so zavarovana naslednja območja, objekti oziroma lokalitete:
– lipa pri Jezeršku, Stara Oselica,
– lipa pri Črtu, Podjelovo Brdo,
– lipa pri Andrejčevih, Podjelovo Brdo,
– bukev pri Spolovičarju, Stara Oselica.
Med pomembnejšo evidentirano dediščino spadajo še:
Urbanistična dediščina, varovana z II. varstvenim režimom:
Volča.
Urbanistična dediščina, varovana s III. varstvenim režimom:
– Gorenja Žetina, Četena Ravan, Dolenja Žetina, Podvrh, Murave, Javorje, Dolenčice, Podobeno, Čabrače, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Dobje, Poljane, Hotavlje, Srednja
vas, Trebija, Podgora, Nova Oselica, Prelesje, Lučine
in naselja prevladujočih samotnih kmetij:
– Stara Oselica, Nova Oselica.
Etnološki spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
– Hotavlje 26 (841), Predmost 3 (2560),
– Gorenja vas 104 (54)
in drugi objekti.
Umetnostni in arhitekturni spomeniki – cerkve:
– Malenski Vrh (18), Suša (30), Leskovica (38), Čabrače (40), Stara Oselica (41), Srednja vas (49), Poljane (50),
Volča, Jarčje Brdo, Javorje, Četena Ravan, Log nad Škofjo
Loko, Stara Oselica, Hotavlje, Gorenja vas, Nova Oselica,
Gorenja Dobrava, Lučine.
Arheološki spomeniki:
– Podvrh (19), Volaka (30), Lajše pri Gorenji vasi (47).
Zgodovinski spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
– Žirovski vrh – spomenik NOB (4090),
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in ostali spomeniki,
– Poljane (70) – rojstna hiša Šubicev (51).
Poleg zgoraj navedenih spomenikov naravne in kulturne dediščine bomo v občini plansko varovali tudi naslednja
območja in objekte:
Poljanska Sora z ohranitvijo pomembnejših jezov in
sotesk, Toplice – Topličar, Blegoš, Mrzla grapa in Suha
dolina pod Suhim Dolom.
1.2. Zasnova in strategija razvoja v prostoru
1.2.1. Globalna zasnova poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru
Dolgoročna zasnova organizacije dejavnosti v prostoru
Občine Gorenja vas-Poljane temelji na specifičnih geografskoprostorskih, naravovarstvenih, kulturnovarstvenih in ekoloških pogojih, kakor tudi na ekonomskih in socialnih okvirih
razvoja, ki pogojujejo uresničitev ciljev razvoja.
Območje severozahodnega dela Škofjeloškega pogorja in območje Bukovega Vrha v Polhograjskih dolomitih sta
prednostno namenjena varstvu vodnih virov.
Organizacija ostalih dejavnosti (gozdarstvo, kmetijstvo
in črpanje kamnitih agregatov) mora biti podrejeno varstvenim režimom.
Ravninski (dolinski) del občine bo prednostno namenjen razvoju kmetijstva.
Organizacija ostalih dejavnosti, stanovanjske graditve,
gradnje infrastrukturnega omrežja je vezana na omrežje naselij in gospodarskih območij.
Sekundarne gospodarske dejavnosti (industrija, obrt,
promet) se bodo lahko širile na obstoječih lokacijah, potrebno pa bo predhodno pridobiti pozitivno oceno presoje vplivov na okolje.
Razvoj tercialnih dejavnosti (obrt, storitve, trgovina, turizem) bo najbolj liberalen. Obrtne delavnice se bodo lahko
gradile ob stanovanjskih objektih z dovolj velikimi funkcionalnimi površinami in že zgrajeno infrastrukturo ter v obrtnih
in obrtno-stanovanjskih območjih, … po sprejetih prostorskoizvedbenih načrtih in pridobljenih pozitivnih ocenah vplivov na okolje.
Turistično dejavnost bomo prednostno usmerjali in razvijali v turističnih kmetijah in ob atraktivnih točkah ter površinah naravne in kulturne dediščine.
Kvartarne dejavnosti (upravne službe, družbene dejavnosti) bodo organizirane v Gorenji vasi in delno tudi v
Poljanah.
Obstoječa pokopališča; Gorenja vas, Poljane, Lučine,
Nova Oselica, Stara Oselica, Javorje s svojim gravitacijskim
zaledjem, imajo zagotovljene zadostne površine za širitev.
Športno rekreacijski centri so predvideni na območju
Hlavčih Njiv, v Gorenji vasi (SR1), rekreaciji v zelenju in
zimskim športom je namenjeno območje Starega vrha.
1.2.2. Zasnova omrežja naselij in organizacija dejavnosti,
– osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja
naselij je optimalna povezava naselij z različnimi funkcijami
in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija
dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin,
– osnovo urbanega omrežja predstavljata pomembnejši občinski lokalni središči Gorenja vas in Poljane,
– krajevna lokalna središča, lokalna oskrbno-storitvena središča, ki s svojim zaledjem pokrivajo eno ali dve
krajevni skupnosti, so naselja Hotavlje, Javorje, Leskovica,
Lučine, Sovodenj in Trebija,
– vsa naselja imajo možnost zmerne demografske rasti
in lociranja novih zaposlitvenih zmogljivosti (drobno gospodarstvo) za lokalno zaledje polkmečkega prebivalstva.
1.2.3. Zasnova namenske rabe prostora
Zasnova namenske rabe prostora je prikazana na kartografskih prilogah v merilu 1:5000. Za sklenjena urbanizi-
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rana območja Občine Gorenja vas-Poljane, v katerih bomo
usmerjali razvoj ter urejali prostor na podlagi obveznih izhodišč in usmeritev urbanistične zasnove, so naselja: Gorenja
vas, Poljane, Sovodenj, Lučine, Javorje in Hotavlje.
V kartografskem delu dolgoročnega plana so v merilu
1:5000 prikazane podrobnejše razmejitve, ki jih je potrebno
upoštevati pri izdelavi prostorskoizvedbenih aktov:
– trajno varovana kmetijska zemljišča (A),
– varovana območja, za katera so sprejeti odloki,
– varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom,
varstveni pasovi vodnih virov, varstvena območja naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov,
– ureditvena območja naselij,
– trase in varstvena območja infrastrukturnih objektov
in naprav in površine za vse ostale ureditve in posege izven
naselij, ki so že podrobneje preverjeni v prostoru.
V obdobju do leta 2000 se glede na predvidene posege v prostor ne bo bistveno spremenilo razmerje med gozdnimi, kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami:
– za planiran dolgoročni razvoj poselitve (naselja in
infrastruktura) bo potrebno urediti 20 ha stavbnih zemljišč.
Del teh površin je mogoče pridobiti s prenovo in racionalnejšo ureditvijo sedanjih površin naselij,
– pomembnejši posegi na kmetijska (2 ha – B) in gozdna zemljišča (9 ha) je pridobivanje kamnitih agregatov –
skupaj približno – 11 ha,
– preobrazba kmetijskih in gozdnih površin za potrebe
počitniških objektov se bo vršila le še na območjih stavbnih
zemljišč, ki so bila namenjena za gradnjo teh naselij. Na
nove površine ne posegamo,
– za agro-operacije so določene naslednje površine v
občini: agromelioracije v hribovitem delu so predvidene v
Javorjah, Gorenjem Brdu, Dolenjem Brdu, na Hlavčih Njivah in Bukovem Vrhu, skupaj približno 500 ha. V Gorenji
vasi (Blata in Dobrava) je predvidenih približno 92 ha za
osuševanje,
– pri urejanju in pridobivanju stavbnih zemljišč mora biti
temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj obstoječih
naselij, s poudarkom na prenovi stavbnega fonda,
– površine, namenjene za dolgoročni razvoj naselij,
morajo biti praviloma manj kakovostne kmetijske in gozdne
površine,
– skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva in gozdarstva je opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne namenske rabe teh območij ter uskladitev optimalne strukture
oziroma bilance rabe,
– zapuščanje kmetijske zemlje v hribovitih območjih
oziroma zaraščanje s slabimi gozdovi je potrebno preprečevati s stimulativnimi ukrepi za ohranitev poselitve in nadaljnjega razvoja kmetijskih gospodarstev v teh območjih,
– za vsa degradirana območja (sanitarne deponije, peskokopi, infrastrukturni koridorji, jalovišča...) je potrebno
izdelati in izvajati sanacijski program in rekultivirati območja
po zaključeni uporabi v gozdne ali kmetijske površine,
– za Rudnik Žirovski vrh v Todražu je sprejet zakon o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude, za območje
bo sprejet program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja, komunalno opremljene in sanirane površine pa namenjene
primernim nadomestnim dejavnostim.
1.3. Urbanistična zasnova (v nadaljevanju: UZ) Gorenja
vas-Poljane
1.3.1. Prostorski obseg območja
Sklenjeno urbanizirano območje Občine Gorenja vasPoljane, v katerem bomo usmerjali razvoj ter urejali prostor
na podlagi obveznih izhodišč in usmeritev urbanistične zasnove, vključuje naselja: Gorenja vas, Poljane, Sovodenj,
Lučine, Javorje in Hotavlje.
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1.3.2. Cilji in skupni interesi
Temeljni cilji bodočega družbenogospodarskega razvoja ter s tem povezane organizacije dejavnosti v naseljih in
urbanističnim urejanjem so:
– razvoj kvalitetnejšega urbanega okolja, kar pomeni
sedanjim in bodočim prebivalcem zagotoviti ustrezen oskrbni, prometni in komunalni standard, humano in zdravo bivalno okolje, bližino in dobro dostopnost do delovnih mest,
možnosti za razvijanje dejavnosti v prostem času itd.,
– sanacijo negativnih vplivov na bivalno in delovno okolje in naravne vire bomo pospeševali z ureditvijo osnovnega
prometnega omrežja, kanalizacije, oskrbe z vodo, urejanje
vodotokov, varovanja pred poplavami, ogrevanja, zbiranja in
odvažanja odpadkov, preprečevanje nekontrolirane pozidave kvalitetnih kmetijskih zemljišč itd.,
– zaustaviti dosedanji trend zraščanja obcestnih naselij, zagotoviti uravnotežen razvoj med urbanimi naselji, obrobnimi pretežno ruralnimi naselji in krajino,
– pri usmerjanju poselitve je pomembna racionalna izraba površin znotraj ureditvenih območij naselij ter že zgrajene
infrastrukture,
– z novogradnjami v prostoru (urbanem in odprtem) je
potrebno ohranjati tipiko krajine in varovati vedute na pomembna območja naravne in kulturne dediščine.
1.3.3. Usmeritve in strategija organizacije dejavnosti v
prostoru ter rabe prostora
Pri urejanju prostora in usmerjanju dejavnosti v prostoru se bo v prvi vrsti upoštevalo varovanje dobrin splošnega
pomena, racionalna izraba prostora in organizacija dejavnosti v prostoru ter varovanje in izboljševanje okolja s ciljem,
zagotoviti vsem prebivalcem enakovredne pogoje bivanja in
dela.
Pri usmerjanju poselitve je pomembna racionalna izraba površin znotraj ureditvenih območij naselij ter že zgrajene
infrastrukture. Z gradnjo v prostoru je potrebno ohranjati
tipiko krajine in varovati vedute na pomembna območja naravne in kulturne dediščine.
Bistvene usmeritve za zasnovo prostorske organizacije
dejavnosti in namensko rabo površin Občine Gorenja vasPoljane:
– število prebivalcev v Občini Gorenja vas-Poljane naj
bi doseglo leta 2000 predvidoma 6600,
– za planirano povečanje števila gospodinjstev bomo v
obdobju 1996–2000 zgradili 25 stanovanj ter obnavljali in
nadomestili del dotrajanih stanovanj,
– za zagotovitev skladnejšega razvoja urbanih in kmetijskih dejavnosti bomo v pretežno ruralnih naseljih in delih
naselij prednostno razvijali kmečka gospodarstva, kmetijam
v urbanem območju pa bomo postopoma zagotovili primerne nadomestne lokacije,
– Občina Gorenja vas-Poljane bo dajala prednost prenovi stavbnega fonda pred posegi na nove površine.
Gorenja vas
– Naselje se bo v prihodnje razvijalo le znotraj obstoječega ureditvenega območja naselja. Razvoj centralnih funkcij in blokovne stanovanjske gradnje bo mogoč znotraj SC
1
med regionalno cesto in Poljansko Soro.
Za proizvodno-poslovne dejavnosti nove večje površine na območju Gorenje vasi niso opredeljene. Ob obratih
Alpine in Jelovice je opredeljena manjša zaokrožitev območja.
Obstoječe pokopališče Gorenja vas se bo širilo v dveh
fazah v smeri proti zahodu oziroma vzhodu v opredeljenem
obsegu 1,4 ha.
Športno-rekreacijske površine, namenjene zimski rekreaciji, so opredeljene na desnem bregu Sore zahodno od
naselja.
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Poljane
– Bodoče poselitvene površine v naselju Poljane so
predvidene predvsem znotraj obstoječega naselja – zgostitve.
Nove planske proizvodno-poslovne površine so opredeljene v pasu severno od centra naselja Poljane med
potokom Ločilnica in cesto v Javorje, vključno z območjem
stare žage.
Za potrebe centralnih dejavnosti je namenjena površina med trgovino in kulturnim domom, kjer je še dovolj prostih površin, predvidena pa je tudi prenova obstoječega
stavbnega fonda na tem območju, predvsem primerna izraba pritličij.
Pokopališče še nadalje ostaja na obstoječi lokaciji,
severno od pokopališča je predvidena tudi površina za njegovo širitev.
Površine za rekreacijo, predvsem zimsko, so opredeljene na desnem bregu Sore zahodno od naselja Predmost.
V naselju Hotovlja je predvidena širitev možna znotraj
obstoječih stavbnih zemljišč.
V Hotavljah so za nadaljnji razvoj naselja predvidene
zaokrožitve obstoječega naselja proti jugu.
Marmor v Hotavljah se bo razvijal znotraj opredeljenega
pridobivalnega prostora. Pridobivalni prostor Marmor Hotavlje obsega približno 11 ha.
Podgora se bo lahko širila na vzhodnem pobočju obstoječega naselja.
Severovzhodno pobočje Trebije se namenja izgradnji
stanovanjskih objektov.
Naselji Sovodenj in Lučine bosta za svoje potrebe po
stanovanjski gradnji namenili zemljišča znotraj ureditvenih
območij – zaokrožitve obstoječih naselij.
1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in
namenska raba prostora
Centralna območja
– sedanje občinsko središče Gorenja vas, kot upravni
izobraževalni, kulturni, gospodarski, oskrbno-storitveni center v občini z možnostjo širitve centralnih dejavnosti v območju SC1 Gorenja vas,
– naselje Poljane kot drugo največje središče Občine
Gorenja vas-Poljane s kulturno-izobraževalnim, oskrbno storitvenim in gospodarskim potencialom in z možnostjo širitve
centralnih dejavnosti v območju C2 Poljane.
Stanovanjska gradnja
– na območju Občine Gorenja vas-Poljane prevladuje
gradnja stanovanj v prostostoječih individualnih objektih,
– stanovanja v blokih so le v občinskem središču Gorenja vas in predstavljajo 10% stanovanj. Razmerje med stanovanji v blokih in enodružinskih hišah bo v ureditvenem območju Gorenje vasi približno 10:90,
– gradnja večstanovanjskih objektov je predvidena le v
območju SC1 Gorenja vas.
Oskrbne (terciarne) dejavnosti
Trgovina
Gorenja vas se razvija v močnejše občinsko nakupovalno središče.
Specializirane trgovine, tržnica in trgovina bodo v SC1
Gorenja vas.
Grosistično trgovino, trgovino z gradbenim in repromaterialom in skladišča bomo organizirali v gospodarskih conah.
Obrt
Posebno pozornost bomo usmerjali v izgradnjo mešano stanovanjsko obrtne cone v Gorenji vasi – Praprotnica.
V ureditvenem območju Rudnika Žirovski vrh bomo
usmerjali hrupne in okolju ter človeku manj prijazne dejavnosti.
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Gostinstvo in turizem
Pri razvijanju turizma bomo v največji meri podpirali
tiste programe, ki bodo vključevali lokalne vire s ciljem
usklajevanja turističnih in sprostitvenih dejavnosti z ekološkimi in socialnimi zahtevami, z omejevanjem takšnih, ki
škodijo okolju.
V ta namen bomo razvijali odgovarjajoče itinerarije (poti), način doživljanja krajev ter možnosti potovanja in bivanja,
ki so usklajene z željo po kreativnem in sonaravnem preživljanju prostega časa.
Turistično dejavnost bomo prednostno usmerjali in razvijali v turističnih kmetijah in ob atraktivnih točkah ter površinah naravne in kulturne dediščine.
Usluge za potrebe prehodnih gostov in turistov bo pretežno pokrivala obstoječa turistično-gostinska dejavnost.
V primeru večjega razvoja turizma bomo smiselno v ponudbo vključevali ustrezno obnovljeno kulturno dediščino.
Manjši gostinski lokali bodo predvsem v centralnih območjih naselij, v območjih rekreacijskih con in pri pomembnejši naravni in kulturni dediščini.
Družbene dejavnosti
Otroško varstvo
Ob upoštevanju čimboljše dostopnosti do vrtcev, čimvečjemu številu vključenih otrok, bomo v občini omogočali
dejavnost otroškega varstva v javnem zavodu in tudi pri
koncesionarjih. V prizidku k osnovni šoli Gorenja vas bomo
zgradili 6 varstvenih oddelkov.
Osnovno šolstvo
Težili bomo k temu, da bodo z obveznim in razširjenim
programom zagotovljene razvojne možnosti za vse učence,
uvajali bomo tudi programe za prizadete otroke.
Pri osnovni šoli Gorenja vas bomo zgradili za potrebe
devetletke 7 novih učilnic, prav tako je predvidena izgradnja
novih učilnic za potrebe devetletne šole v Poljanah.
Kultura
Kot dopolnitev obstoječih zmogljivosti bomo v največji
možni meri izkoristili obstoječo stavbno dediščino.
Zdravstveno varstvo
Obstoječi objekt zdravstvenega doma zagotavlja vse
potrebne površine (ambulantne in lekarno).
Socialno skrbstvo
Za starejše občane bomo prednostno skrbeli na njihovih domovih.
Morebitne potrebe po skupnem domu bomo zagotavljali v prenovljenem domu Trebija.
Upravne, javne in finančne službe
Potrebne površine za razvoj teh služb bodo zagotovljene v SC1 Gorenja vas in v okvirih prenove obstoječega
stavbnega fonda v Gorenji vasi in Poljanah.
Šport in rekreacija
Poleg sedanjih športnih igrišč bomo urejanje novih površin za šport in rekreacijo usmerjali v šolsko-športni center
Osnovne šole Poljane (telovadnica in zunanja igrišča).
Pri Osnovni šoli Gorenja vas predvidevamo izgradnjo
nove večnamenske športne dvorane in ureditev zunanjih
igrišč na površinah južno od šolskega kompleksa.
V Lučinah načrtujemo izgradnjo zunanjih športno-rekreacijskih površin neposredno ob objektu šole.
Na območju Starega vrha načrtujemo razvoj zimskošportnega centra.
Podpirali bomo širitev obstoječih rekreacijskih con in
objektov Hlavče Njive z odprtim bazenom, konjeniški šport v
Suši in piknik prostor ob Poljanski Sori v Hotavljah.
Zelene površine
Poleg tega, da je Občina Gorenja vas-Poljane pretežno
porasla z gozdom, bomo ohranjali zelene površine znotraj
ureditvenih območij naselij in zelene pasove ob vodotokih.
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Industrija, gradbeništvo in transport
Razvoj industrije bo mogoč v območjih urejanja znotraj
zato predvidenih con v Gorenji vasi, Poljanah, Sovodnju in
na območju Rudnika Žirovski vrh.
Na območju Rudnika Žirovski vrh bomo organizirali
parkirišče za potrebe transportnih vozil.
Prometno omrežje in naprave
Cestno omrežje
Nosilec cestnega prometa v območju občine je regionalna cesta, ki poteka skozi Poljane, Gorenjo vas in Trebijo.
Predvidevamo izgradnjo obvoznice mimo centra Gorenje vasi, trasa poteka neposredno ob vodotoku Poljanščice.
Na regionalni cesti R 319 od Gorenje vasi do Trebije je
predvidena rekonstrukcija cestišča po obstoječi trasi, prav
tako na regionalni cesti Trebija-Sovodenj R 319.
Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste R 324
Gorenja vas-Lučine po obstoječi trasi.
Lokalne in krajevne ceste
Predvidena je rekonstrukcija lokalnih cest: Poljane-Stari
vrh, Poljane-Črni Vrh nad Horjulom, Gorenja vas-Goli Vrh,
Hotavlje-Leskovica, Trebija-Ermanovec-Sovodenj.
Bencinski servis
Obstoječa črpalka Petrol se iz centra Gorenje vasi seli
na novo lokacijo ob regionalni cesti.
Avtobusna postajališča
Končne postaje javnega potniškega prometa so v Javorjih, Sovodnju, Lučinah.
Vmesna postajališča so urejena v vseh večjih naseljih
ob regionalni cesti ali ob lokalnih cestah.
Peščeve in kolesarske poti
V Občini Gorenja vas-Poljane je prednostnega pomena
povezava pešca in kolesarja iz posameznih stanovanjskih
območij s centrom ter z delovnimi mesti.
Pomembno je vzdrževanje okoliških lokalnih in krajevnih poti za kolesarjenje in kolesarskih poti na trasi Škofja
Loka–Poljane–Gorenja vas–Tolmin.
Komunalna oskrba in vodnogospodarsko urejanje
Vodno gospodarstvo
S ciljem ohranjanja in obnove zdravih vodnih sistemov,
še posebno ohranjanjem čistoče vodovja, bomo podpirali
sonaravno gradnjo malih hidroelektrarn in tako izkoriščanje
vodne sile, ki v enaki meri upošteva interese ohranjanja
avtohtone flore in favne in ohranjanja okolja.
Oskrba z vodo
V zadnjih letih se je v občini intenzivno pristopilo k
raziskavam vodnih virov, opredeljevanju varstvenih pasov na
območjih vodnih virov ter njihovemu normativnemu zavarovanju, saj je bil z odloki zavarovan pretežni del vodnih virov v
občini.
Tudi v prihodnjih letih bomo nadaljevali z raziskavami za
zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in njeno varovanje
in prioritetno zavarovali varstvena območja zajetij vaških vodovodov.
Z odlokom so zavarovani naslednji vodni viri: Trebija,
Hotovlja, Volaka.
Ostala zajetja: Leskovica, Sovodenj, Lajše nad Gorenjo vasjo, Javorje, Hotavlje, Poljane, Lučine, Podgora, območje Kopačnica, Brda – Hlavče njive, Četena Ravan, Kremenk, Malenski Vrh, Srednje Brdo, Volča, Zakobiljek, Zapreval, Žetina.
Odvajanje odpadnih voda
Prednostna naloga občine je izgradnja kanalizacijskega omrežja v Gorenji vasi in Poljanah s priključitvijo na čistilni
napravi Gorenja vas in Poljane.
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema na
Hotavljah, v Podgori, na Trebiji, Gorenji in Dolenji Dobravi,
Dobravšcah in Todražu s priključitvijo na ČN Gorenja vas.
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Obstoječi kanalizacijski sistem v Poljanah se dogradi s
kanalizacijo v Dobenski ameriki, Srednji vasi, Volči, Podobenem in Delnicah ter priključi na ČN Poljane.
Za območje Sovodnja je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema z lastno ČN.
Prav tako se v Javorjah predvideva izgradnja kanalizacijskega sistema s priključitvijo na ČN Javorje.
Gospodarjenje z odpadki
Gospodarjenje z odpadki bo potekalo s ciljem zagotavljanja zajemanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, ki
je prilagojeno potrebam okolja in s posebnim upoštevanjem
omejevanja odpadkov, za kar je potrebno še posebej vztrajno izobraževalno delovati.
Organizirali bomo sistem ločenega zbiranja odpadkov
in uredili kompostarno v območju Rudnika Žirovski vrh.
Odpadke, ki jih ni možno ponovno uporabiti bomo
vozili, na regionalno deponijo.
Oskrba z električno energijo
Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz obstoječe RTP Žiri.
Po programu Elektro Gorenjske in Elektro Ljubljana
okolica se bodo gradile jamborske TP v ruralnem prostoru.
MHE
Predvidena je izgradnja malih hidroelektrarn na vodotokih Poljanske Sore in potokih Ločivnica, Sevnščica, Kebrovec in Kopačnica.
MHE – Košir–Kebrovec
MHE – Košir–Sevnščica
MHE – Pintar–Poljanska Sora
MHE – Novak–Poljanska Sora
MHE – Topličar–Kopačnica
MHE – Ušeničnik–Ločivnica
MHE – Tratnik–Logarščica
MHE – Miklavčič–Zarobarščica
MHE – Bogataj–Hobovščica
MHE – Možina–Muravšek
MHE – Krek–Zarobarščica
MHE – Štremfelj–Volaščica
PTT promet
Pošte so v Gorenji vasi, Poljanah in Sovodnju.
Telefonski naročniki so priključeni na ATC v Gorenji
vasi, Poljanah, na Sovodnju in Javorjah.
Obramba pred visokimi vodami
Poleg ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti Poljanske
Sore in njenih pritokov (ureditev kanalizacije) in rednega
čiščenja strug bodo potrebne vodnogospodarske ureditve
območij, kjer vodotoki poplavljajo.
Pokopališča
Na obstoječih lokacijah bomo širili in urejali pokopališča: v Poljanah, Gorenji vasi, Leskovici in Stari Oselici.
Kmetijstvo in gozdarstvo
Raba površin v odprtem prostoru je prav tako pomembna in bistveni del usmeritev razvoja občine. Pri tem je
temeljna usmeritev varstvo najboljših kmetijskih zemljišč in
varstvo najboljših pašniških površin pred zaraščanjem, nadalje varstvo vodnih virov, sanacija izkoriščanja mineralnih
surovin in drugih posegov v prostor.
Podpirali bomo kmetijstvo s ciljem ohranjanja in pospeševanja gospodarjenja tradicionalnih kulturnih krajin ter kraju primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem
interesu.
Pri tem bomo upoštevali otežene gospodarske pogoje
v hribovitem delu.
Kmetijska zemljišča
Kmetijska poraba prostora, še posebej tistega v dolinah, je v bližini večjih naselij v nenehnih konfliktih z drugimi
rabami. V prvi vrsti je treba varovati vse kmetijske površine,
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uvrščene v 1. kmetijsko območje, ki so primerne za intenzivno kmetijsko proizvodnjo.
Za izboljševanje kmetijskih zemljišč predvidevamo naslednje posege
Osuševanje – hidromelioracija je predvidena na naslednjih lokacijah:
Gorenja vas (-Blata, Dobrava) – 92 ha
Agromelioracije – hribovite so predvidene na naslednjih lokacijah:
Javorje, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Hlavče Njive,
Žirovski vrh in Bukov vrh v skupni površini 500 ha.
Poleg okvirno naštetih se hribovske agromelioracije
glede na ugotovljene potrebe lahko izvajajo na celotnem
območju občine na I. in II. območju kmetijskih zemljišč.
Komasacije
Komasacije so predvidene na območju Gorenje vasi –
Blata in Dobrava v skupni površini 92 ha.
Gozdovi
Gozdna zemljišča zajemajo pretežni del območja občine. Večina gozdnih zemljišč ima lesnoproizvodno funkcijo
Gozdovi s posebnim namenom so v okviru športnorekreacijskih centrov in gozdni rezervati. V kartnem delu
gradiva so posebej prikazani obstoječi in posebej predlagani varovalni gozdovi.
Z gozdovi bo potrebno, skladno z zakonom o gozdovih, gospodariti tako, da se zagotovijo trajno ohranjevanje in
izboljšanje gospodarskih in splošno koristnih funkcij gozdov. Skladno s sprejetimi smernicami se bodo varovali predvsem gozdovi z varovalno, lesnoproizvodno in rekreacijsko
funkcijo, gozdove slabše kakovosti bo možno namenjati tudi
za potrebe bodoče poselitve. Dolgoročno bo potrebno postopno dograjevati gozdne komunikacije ter z intenzivno
nego izboljšati malodonosne gozdove.
Eksploatacija kamnitih agregatov
Črpanje kamnitih agregatov moramo omejiti predvsem
na urejene peskokope in kamnolome, pri opredelitvi lokacij
in črpanja pa je prednostnega pomena varovanje vodnih
virov, naravne in kulturne dediščine ter varovalnih gozdov.
Vsa obstoječa območja eksploatacije mineralnih agregatov, je potrebno sanirati skladno s tehničnimi pogoji biološke sanacije.
Za vse kamnolome in peskokope, ki so predvideni za
nadaljnje izkoriščanje pod pogoji iz ureditvenih načrtov, se
izvaja sanacija sočasno z eksploatacijo:
– Gorenja vas – Vehar 1. in 2.,
– Gorenja vas – Topos Hotavlje,
– Volaka – Marmor Hotavlje,
– Hotovlja – Debeljak,
– Stara Oselica – Klemenčič,
Sanacija degradiranih območij je obvezna za vse uporabnike. Na lokacijah pritokov Poljanske Sore bomo skladno s pogoji naravovarstvenikov čistili prodišča.
Varstvo okolja
Odgovornejši odnos do okolja bo eno temeljnih vprašanj razvoja občine, od katerega reševanje bo odvisen celoten razvoj.
Vodili bomo razvoj energetsko in surovinsko varčnih
čistih in tihih tehnologij. Vse naložbe bodo ocenjene s stališča vpliva na okolje. Zagotovili bomo stalne meritve onesnaževanja okolja in dosledno izvajanje sanacijskih programov, ki jih bodo morali pripraviti vsi onesnaževalci.
Z usmerjanjem urbanega razvoja bomo ohranjali kar
čimbolj prvobitno naravno okolje in skladno s sprejetimi
smernicami posvečali temu vso skrb in najmanj 2% ustvarjenega družbenega proizvoda. Ogroženo je okolje v Gorenji
vasi in zaledju, saj niso še znani vsi vplivi RŽV. Naravno
okolje je v večji meri ogroženo predvsem v pogledu one-
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snaževanja ozračja, tal in vode. Delno je posledica hitre
urbanizacije tudi zmanjšanje kvalitete prostorskega vidika
okolja, zato bo potrebno v bodoče načrtovati gradnjo, ki ne
bo prizadela ambientalnih vrednosti okolja in naravne dediščine. Varovati bo potrebno boljša kmetijska zemljišča.
Za varstvo zraka pred onesnaževanjem se predlagajo
naslednji kriteriji in pogoji v zvezi z urejanjem prostora:
Z izgradnjo prometnic in ureditvijo prometa na območju
posameznih centrov v občini se bodo
tudi z vidika onesnaževanja ozračja v prometu razmere
izboljšale,
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda bomo prioritetno
reševali z izgradnjo kanalov in čistilnih naprav.
Pristopili bomo k ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov in izgradnji ustrezne komunalne deponije, posvečali
bomo pozornost tudi posebnim odpadkom v občini.
Raziskave vodnih virov in perspektivna oskrba s kvalitetno vodo ima prednost pred ostalo rabo prostora, melioracije na perspektivnih vodozbirnih območjih bodo izvajane v
obsegu, ki ne bo vplival na slabšanje kvalitete talnih voda.
Varstvo tal je prioritetna naloga predvsem z vidika varstva kmetijskih zemljišč. Pospešiti je potrebno raziskave in
zavarovati območja virov pitne vode. Na osnovi raziskav
ugotavljanja kvalitete podtalnice voda se bodo na vodozbirnih območjih določili ukrepi za varovanje podtalnice.
Vsa naselja je skladno s predlagano oskrbno mrežo
potrebno preskrbeti s pitno vodo ustrezne kvalitete in s
tehnološko vodo.
Posebno pozornost bo potrebno nameniti stalnemu
nadzoru varovanja okolja v RŽV. V izgradnji je čistilna naprava in usedalniki v Marmorju Hotavlje.
Da bi preprečili hrup, ki ga povzroča industrija, ga je
potrebno omiliti že na izvoru samem. Okrog večjih kompleksov so predlagani varovalni zeleni pasovi. Nova stanovanjska območja pa je treba načrtovati tako, da bodo zagotovljeni zadostni odmiki zazidave oziroma drugi potrebni ukrepi,
skladno z določili zakona o hrupu.
Z vidika varovanja krajine in vrednot naravne in kulturne dediščine je potrebno dosledno načrtno izvajati vse
posege v prostor skladno s sprejetimi dokumenti, izvajati
sanacije in zavarovati pomembnejša območja naravne in
kulturne dediščine, še posebej območja, predlagana za
krajinske parke.
Pri melioracijskih posegih je potrebno paziti na kompleksno vrednotenje s krajinskega in ekološkega vidika,
skladno z ugotovljeno problematiko se določi UN.
Pri urejanju vodotokov je potrebno uskladiti akcije
vodnega gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega
varstva.
Prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje rečne struge in ohranjanje obrečne vegetacije v vsaj trimetrskem pasu.
5. člen
Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike
Slovenije za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega
1989, 1990, 1995:
– Kmetijstvo
Najkvalitetnejša kmetijska zemljišča (A območje),
– Gozdarstvo
varovalni gozdovi,
– Vodno gospodarstvo
izvir studenca v Volaki,
– Rudarstvo
Marmor – okrasni kamen Hotavlje,
– Kulturna dediščina
Predmost, Žirovski vrh,
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– Cestno omrežje
regionalna cesta Gorenja vas-Lučine
regionalna cesta Gorenja vas-Trebija-Žiri
glavna cesta Kranj-Sovodenj,
– Kolesarsko omrežje
glavna kolesarska povezava Škofja Loka-Poljane-Gorenja vas-Tolmin.
6. člen
Družbeni plan Občine Škofja Loka za obdobje 1986
do 2000 se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Srednjeročni plan Občine Škofja Loka za obdobje
1986–2000 za območje Občine Gorenja vas-Poljane
1. Prostorske sestavine srednjeročnega plana
1.1. Cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in
varstvom okolja
Temeljni cilji, ki jih moramo doseči z načrtnim urejanjem prostora in varstvom okolja, so:
– smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba
prostora,
– varovanje naravnih virov, naravnih in ustvarjenih
vrednot,
– varovanje in izboljšanje človekovega okolja.
Dolgoročni plan občine, ki vsebuje usmeritve za uresničevanje teh ciljev, je osnovno vodilo za opredelitev posegov v prostor in za njegovo urejanje.
(1) Sprejeta zasnova poselitve in izhodišče za usmerjanje novih dejavnosti in za širitev sedanjih zmogljivosti,
– razvoj naselij bomo usmerjali na površine, ki so v ta
namen opredeljene v dolgoročnem planu. Učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo bomo zagotovili z večjo
koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so
komunalno vsaj delno že opremljena,
– trend stihijskega poseljevanja v dobro dostopnih naseljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične,
zemljiške in komunalne politike,
– v ruralnih in pretežno ruralnih naseljih bomo razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjali gradnji za
potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev,
– zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli z zavestnimi ukrepi, kot so dobra cestna in prometna povezanost, osnovni komunalni standard in bližina osnovnega izobraževanja.
(2) Globalna namenska raba površin in usmeritve za
njeno preobrazbo so določene z dolgoročnim planom. Pri
vseh posegih v prostor, ki so vezani na spremembo namenske rabe zemljišč, bomo dosledno upoštevali usklajen razvoj vseh dejavnosti v prostoru, še zlasti pa uveljavitev širših
družbenih interesov pred lokalnimi in sektorskimi,
– varovanje vodnih virov je prednostnega pomena pri
namenski rabi površin in urejanju prostora, zato zahteva
poleg doslednega upoštevanja režimov varstvenih območij
tudi stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega območja,
– učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in z
gozdom bo mogoče ne samo z uskladitvijo namenske rabe
površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih
razvojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo
zagotavljal aktiviranje vsega prostora,
– črpanje kamnitih agregatov moramo omejiti predvsem
na urejene peskokope in kamnolome, pri opredelitvi lokacij
in načina črpanja pa je prednostnega pomena varovanje
vodnih virov, naravne in kulturne dediščine ter varovanih
gozdov. Sanacija degradiranih območij je obvezna za vse
uporabnike,
– naravno in kulturno dediščino moramo vključiti v celovito urejanje prostora. Pri tem moramo preseči današnji
predvsem konzervatorski pristop ter povezati interese druž-
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benega in gospodarskega razvoja s potrebami po njeni ohranitvi in vzdrževanju,
– naravne razmere s krajinsko pestrostjo in bogato dediščino moramo bolje izkoristiti pri razvijanju turizma ter za
rekreacijske potrebe prebivalcev občine in širšega zaledja.
(3) Izboljšanje in varovanje okolja mora biti učinkovita
kurativna in preventivna dejavnost, ki mora biti povezana
predvsem z naslednjimi nalogami:
– primerna razmestitev in izbor proizvodnih in drugih
dejavnosti v prostoru,
– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,
– načrtno vlaganje v čistilne naprave in v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja,
– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v
prostor,
– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki
povzročajo hrup in onesnaževanje.
Varstvo okolja in izboljšanje njegove kvalitete mora biti
sestavni del ravnanja organizacij in skupnosti ter občanov pri
sprejemanju odločitev, pri delu in v prostem času.
(4) Na podlagi določil dolgoročnega plana bomo sprejeli prostorske izvedbene akte kot podlago za operativno
uresničevanje dogovorjenih nalog.
Vse predvidene investicije, ki še niso podrobno preverjene v fazi vključevanja v planske akte, bomo preverili ob
izdelavi prostorskih izvedbenih aktov.
Pri urejanju naselij bo v obdobju 1996–2000 poudarek na zapolnitvah in kvalitetnemu urejanju pretežno že pozidanih območij, zato moramo naseljem in delom naselij, kjer
bo prevladovala prenova in nadomestna gradnja, posvetiti
enako urejevalsko pozornost kot urejanju novih območij.
Podrobne strokovne presoje in sprejetje ustreznih prostorskih izvedbenih aktov moramo zagotoviti tudi za posege
v prostor izven naselij: črpanju kamnitih agregatov, urejanju
odlagališč odpadkov, izgradnji zadrževalnikov.
1.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska
raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi
z urejanjem prostora.
Organizacija dejavnosti v prostoru, sprememba namembnosti prostora in določila za izvajanje nalog v planskem
obdobju 1996–2000 temeljijo na usmeritvah dolgoročnega
plana.
Vsi planirani posegi v prostor in naloge v zvezi z urejanjem prostora so v tekstualnem delu plana prikazani po
planskih conah, planskih celotah in ureditvenih območjih,
opredeljenih v dolgoročnem planu občine. Obodna razmejitev območij, v katerih se bodo izvajali posegi, je prikazana v
kartografski dokumentaciji.
Gradnja posameznih objektov (zapolnitve) v ureditvenih
območjih UZ bo opredeljena z določili PUP in LD.
Za območja z razpršeno gradnjo so v kartografskem
delu plana označena obstoječa stavbna zemljišča. Ta naselja so prednostno namenjena razvoju in obnovi kmečkih in
polkmečkih gospodarstev. Gradnja in obnova je mogoča na
obstoječih stavbnih zemljiščih ali na mejnih parcelah, če ni v
nasprotju z omejitvami, ki so prikazane v kartografskem delu
plana.
Dopolnilna gradnja v Sovodnju, Javorjah, Hotavljah,
Podgori, Trebiji, Gorenji vasi, Gorenji in Dolenji Dobravi, na
Dobravšcah, Todražu, Dobju, Srednji vasi in Poljanah bo
možna po izgradnji čistilnih naprav.
1.2.1. Stanovanjska gradnja
Individualna stanovanjska gradnja se bo urejala v določilih PUP, za območje Dobenska amerika (S2/4) se bo
izdelal nov ZN, območje Vršajna (S1/6) se bo prav tako
urejalo pod pogoji iz ZN.
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1.2.2. Centralne dejavnosti
Ob omejenih materialnih možnostih je v tem planskem
obdobju prednostnega pomena pomoč potencialnim zasebnim vlagateljem v centralne dejavnosti.
Za območje obrtno-stanovanjskih con v Dobju, na
Praprotnici in v Poljanah je predvidena izdelava zazidalnih
načrtov po izgradnji kanalizacijskih sistemov s priključitvijo
na ČN.
Center Gorenje vasi (Sc1) se bo urejal po določilih
PUP za to območje.
1.2.3. Proizvodne in servisne dejavnosti
Razvoj proizvodnih dejavnosti bo v obdobju 1990 do
2000 usmerjen predvsem v širitev in tehnološko izboljšavo
sedanjih proizvodnih organizacij, in sicer pretežno na sedanjih zemljiščih podjetij.
V obdobju do leta 2000 bomo zagotovili za prostorski
razvoj proizvodnih dejavnosti stavbna zemljišča, opredeljena
v ta namen na območju stanovanjsko-obrtne cone na Praprotnici v Gorenji vasi.
1.2.4. Kmetijske površine
Učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči bo
možno ne samo z uskladitvijo namenske rabe površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih razvojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo zagotavljal
aktiviranje vsega prostora.
1.2.5. Gozdne površine
Gospodarske gozdove bomo izkoriščali in urejali na
podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov. Upoštevali
bomo omejene pogoje gospodarjenja v varovalnih gozdovih
in gozdovih s posebnim pomenom, ki so opredeljeni v dolgoročnem planu.
Za območja zaraščanja, katera se bodo namensko
opredelila za gozdarstvo, bo Zavod za gozdove pripravil
programe vlaganja v pospešeno vključevanje teh območij v
gozdno proizvodnjo.
1.2.6. Območje za pridobivanje mineralnih surovin
Pridobivanje kamnitih agregatov, predvsem pa sanacijo izkoriščenih površin, bomo zagotovili na podlagi izdelanih
izvedbenih aktov v območju kamnolomov “Vehar 1, Vehar
2“, Topos, vsi Gorenja vas, Marmor Hotavlje, Debeljak –
Hotovlja, Klemenčič – Stara Oselica, Bradeško – Kremenk,
Čeferin – Studor.
1.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora
1.3.1 Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov
V obdobju do leta 2000 bomo dopolnili prostorske
planske akte in izvedbene akte.
Prostorskoizvedbeni akti so PIN (prostorskoizvedbeni
načrti) in PUP (prostorskoureditveni pogoji). Prostorskoureditveni načrti so ZN (zazidalni načrti), Uradni N (ureditveni
načrti) in LN (lokacijski načrt).
Realizacija nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva
pripravo in sprejem ustreznih PIN za vsa območja, kjer so
predvideni pomembnejši posegi v prostor, razen za območja, za katera obstajajo veljavni (PIN).
Sprejeti PIN do leta 1996 in usklajeni z DP in SP
1996–2000:
– C1 – Center Gorenja vas (Uradni v. Gorenjske št.
11/87),
– S2/4 Dobenska amerika – stanovanjska gradnja (UVG
št. 7/89)
Za PIN-e, ki se bodo izdelali in sprejeli v tem planskem
obdobju, bomo PZ (programske zasnove) sprejemali sočasno s PIN-i.
Dinamika in zaporednosti izdelave PZ in PIN bo opredeljena v programu, ki ga sprejema Občinski svet občine
Gorenja vas-Poljane. V programu bo določen tudi obseg in
dinamika priprave geodetskih in drugih podlog in način financiranja izdelave PIN.

Uradni list Republike Slovenije
Izdelava PIN je predvidena za naslednja območja:
– Stanovanjsko–obrtna cona Praprotnica,
– Stanovanjska gradnja Vršajn – Gorenja vas in Dobenska amerika.
Za celotno območje občine in naselja oziroma dele
naselij, za katere se ne bodo izdelali PIN, oziroma se bodo
obstoječi PIN-i ukinili, bomo zagotovili pripravo in sprejem
PUP.
1.3.2. Usmeritve za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov
Pri pripravi PIA bomo upoštevali naslednje usmeritve:
– podrobno bomo razčlenili namensko rabo, skladno s
planirano organizacijo dejavnosti na posameznem območju;
pri tem bomo zavarovali lokacije za objekte in naprave širšega družbenega pomena, ki se bodo gradili v kasnejših fazah,
– izboljšali bomo sedanje in uredili nove prometne ureditve in povezave, ki bodo omogočale varen promet in v
največji možni meri zaščito okolja pred hrupom,
– zmanjšali bomo komunalne probleme z načrtovanjem
komunalnega omrežja in naprav, ki ga bo mogoče postopoma izgrajevati in izboljševati,
– upoštevali bomo vsa v dolgoročnem planu opredeljena varstvena in zavarovana območja ter usmeritve o možnih
posegih in ureditvah na teh območjih:
– upoštevali bomo omejitve, opredeljene v odloku o
varstvu vodnih virov,
– pooblaščena organizacija za varstvo narave in kulturne dediščine je dolžna pravočasno pripraviti smernice in
pogoje za aktivno varovanje dediščine,
– prednostno bomo pripravili načrte sanacij degradacije okolja in škodljivih vplivov v varovanih območjih,
– pri urbanističnem načrtovanju in ureditvah bomo poleg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevali merila za
oblikovanje kulturnega in humanega bivalnega ter delovnega okolja, pri tem bomo urejevalsko pozornost enakovredno
posvečali urbanim in ruralnim naseljem,
– pri urejanju krajine bomo poleg funkcionalnih vidikov
enakovredno upoštevali ohranitev značilne krajinske podobe ter ekološkega ravnotežja:
– za vse peskokope in kamnolome se izdelajo rudarski
načrti; sanacija se izvaja sočasno z eksploatacijo,
– ureditveni načrti in sprotna sanacija se izvaja tudi na
vseh odlagališčih,
– pri melioracijskih posegih je potrebno paziti na kompleksno ovrednotenje s krajinskega in ekološkega vidika;
skladno z ugotovljeno problematiko se po potrebi izdela
Uradni N,
– pri urejanju vodotokov je treba uskladiti akcije vodnega gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega varstva,
prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje kapacitete rečne struge in ohranjanje obrečne vegetacije,
– oblikovalno pozornost bomo posvečali tudi vključevanju naselij v kulturno krajino, predvsem oblikovanju robov
naselij (arhitektonski in krajinski vidik),
– preverili bomo vse oblike ogroženosti prebivalcev ter
materialnih dobrin ter vključili v PIA določila v zvezi z gradnjo, tehničnimi in obrambno-zaščitnimi ukrepi na obravnavanem območju.
1.3.3. Usmeritve za urejanje posameznih območij
Odprt prostor in posamezna naselja bomo urejali skladno z zasnovo posameznih krajinskih sistemov,
– pospeševali bomo aktiviranje vseh primarnih proizvodnih potencialov v prostoru in selektivno vnašanje neagrarnih
funkcij za pridobitev novih razvojnih možnostih in kakovosti,
– razmerje med primarnimi in urbanimi dejavnostmi bomo razvijali tako na ravni posameznih naselij kot program-
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skih zasnov v smeri komplementarnega prepleta dejavnosti
in njihove ekološko skladne vgraditve v krajino,
– razvoj poselitvenih zasnov, posameznih naselij in
spremljajočih dejavnosti bomo usmerjali skladno z merili
posameznega kulturnega krajinskega sistema,
– nedopustna je gradnja novih objektov nekmečkih prebivalcev na zavrtnicah posameznih kmetij, pač pa je potrebno za nekmečko prebivalstvo najti primerne lokacije izven ali
na zunanjem robu vaškega ozemlja,
– v območjih, kjer bi širitev gradbenih površin predstavljala potencialni higienski ali komunalni problem ali kjer
že obstoječe gradnje predstavljajo tak problem, ni mogoče
graditi, dokler se stanje ne sanira.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. UD/323-68/98
Gorenja vas, dne 16. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

3660.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Gorenja vas-Poljane

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 5/95) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane 35. seji dne 17. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja
vas-Poljane
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 podkategorijo:
– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK)
v naseljih Gorenja vas in Dobje.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Gorenja vas-Poljane in
ceste med naselji v Občini Gorenja vas-Poljane in naselji v
sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med 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

Dolžina ceste
v občini
(v km)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v km)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

409
210
210
100040
210
100040
210
100070
100060
210
210
401020
401020
210
407
407
407
408
407
210
403
401020
210
403
100150

Polhov Gradec-Črni vrh-Pasja ravan-Kosmačar
100132
Sovodenj-Mrzli vrh-Ledinsko raspotje
610
Sovodenj-Nova Oselica-Cerkljanski vrh
Stara Oselica-Kladje
210
Trebija-Stara Oselica
100030
Trebija-Podgora
210
Hotavlje-Kopačnica-Planina
Kopačnica-Leskovica-Novaki
Hotavlje-Suša-Malenski vrh
100110
Gorenja vas-Hlavče njive
TUR. OBM.
Sovodenj-Stara Oselica
100040
Volča-Malenski vrh
100080
Poljane-Smoldno-Kumar
401120
Poljane-Bukov vrh-Kremenik-Lučine
407
Lučine-Lomovec-Zajlar
67012
Gorenja vas-Žirovski vrh-Javorč-Goli vrh
100160
Todraž-Žirovski vrh
100150
Fužine-Žirovski vrh
100150
Suhi dol-Goli vrh-Smrečje
408
Podpurflca-Predole-Zapreval-Jesenovec
403
Na Luši-Lenart-Zapreval-Javorje-Poljane
210
Zg. Luša-Jarčje Brdo-Mlaka
401010
Log-Gabrška Gora-Predole
401010
Tajnetova žaga-Črni kal-Murave
401020
Žirovski vrh-Selo
408
Skupaj lokalne ceste

0.590
5.610
2.432
2.025
6.995
1.625
7.425
5.140
4.900
3.655
4.425
3.460
3.275
11.835
1.753
12.205
4.479
4.600
1.420
5.690
11.381
2.050
0.612
5.220
0.764
113.566

VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP

16.744

067090
100010
100020
100030
100040
100050
100060
100070
100080
100090
100100
100110
100120
100130
100140
100150
100160
100170
100180
401010
401020
401060
401120
494010
496040

0.793
1.376
1.999
0.37
2.755
22.374
11.485
1.300
7.124
6.550
3.140

VUP – cesta, namenjena vsem udeležencem v prometu
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– 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 km)

Namen
uporabe

1
2
3

407
210
210

Alpina -Sestranska vas(bloki)
Pri Sedmici-Blegoška ulica24
Dobje-Dobenska Amerika
Skupaj krajevne ceste

Sestr. v.14
Bleg. u.24
401020

0.560
0.240
1.353
2.153

VUP
VUP
VUP

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
(v km)

Namen
uporabe

100030
Podjelovo Brdo 15
Podjelovo Brdo 23
Praprotno Brdo
100030
Podjelovo Brdo 25
Podjelovo Brdo 14
600010
Laniše 8

1.894
0.490
0.450
0.852
0.990
0.202
0.350
2.703
1.420

VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP

101010
101020
101030

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v km)

VUP – cesta, namenjena vsem udeležencem v prometu
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

1
2
3
4
5
6
7
8
9

210
600011
600011
600011
600011
600011
600011
210
100010

Telbar-Jeram
Telbar-Podrovt
Telbar-Andrejčovc
Podjelovo Brdo-Praprotno Brdo
Podjelovo Brdo-Burja
Podjelovo Brdo-Grbun
Podjelovo Brdo-Zaupale
Kalar-Jeram
Sovodenj-Podosojnice

600011
600012
600013
600014
600015
600016
600017
600021
600031

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v km)

Uradni list Republike Slovenije
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

600031
600032
210
100010
600051
600051
210
600061
600061
600061
600061
100010
600071
100020
100020
210
210
600111
210
600121
100100
600131
210
100100
100040
100040
100040
600201
100040
600211
100040
100040
210
600241
600241
600241
600241
600245
210
100040
210
100170
100170
100170
600301
100170
600311
600311
600311
100050
100050
600331
210
210
600351
100040
600361
600361
100060
600371
100060
100070
100070

Sovodenj-Laniše
Križišče-Laniše 2
Garaža-Gregorc
Laniše-Lisjak
Laniše -Uštinčk
Na Rupah-Laniše
Sovodenj-Stara Oselica
Oblak-Hobovše pri Stari Oselici
Zapotok-Pot na Ermanovec
Spolovnica-Bukovec
Vrhovče-Kosinc
Sovodenj-Koreninar
Koreninar–Rovtar-Golob
Sovodenj-Raspotje
Nova Oselica-Macesnov grič
Mostar-Roman
Blažic-V kočo
Blažic-Burnik
Hobovše-Košanc
Nad Graparjem-Košanc
Grapa-Tajnik
Grapa-Ravan
Fužine-Žun
Makuc-Mravlja
Preskar-Jezeršek
Podjelovo Brdo-Erženovše
Sleme-Rotovž
Lazar-Prejnar
Ferjan-Mrovc
Brcar-Sončna rupa
Burnik-Lukač
Burnik-Petelinovše
Fužine-Mravlje
Štalc-jez HE
Mrovlje-Lovran
Bogataj-Marjana
Fužine-regionalka
Fužine–HE
Trebija–Fužine
Trebija–Budgej
Trebija–Boštjan
Lamat–Kotlar
Kovšak–Pivk
Lamat–Zasede-Lomat
Zasede–Zadnkar
Rjavc–Žirovski vrh
Kočar–Kladje 17
Kočar-Ferjanec
Jermanc-Prek
Podgora-Rančah
Znamenje-Podgora 15
Božnar-Leon Peternelj
Podgora-Jereb
Hotavlje-Podgora
Podgora-Andrej
Sleme–Slajka-Hotavlje
Homc-Hebat
Vranšek-Slajka
Topličar-Stara Oselica
Svislar-Podlakovc
Oblak-Komajs
Kopačnica-Krnice pri Novakih
Leskovica-Lajše-Robidnica

600032
600033
600041
600051
600052
600053
600061
600062
600063
600064
600065
600071
600072
600081
600091
600101
600111
600112
600121
600122
600131
600132
600141
600161
600181
600191
600201
600202
600211
600212
600221
600231
600241
600242
600243
600244
600245
600246
600251
600261
600271
600281
600291
600301
600302
600311
600312
600313
600314
600321
600331
600332
600341
600351
600352
600361
600362
600363
600371
600372
600381
600391
600401
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Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
(v km)

Namen
uporabe

Laniše 1
Laniše 2
Podjelovo brdo 2
Laniše 11
Laniše 14
Laniše 4
St. Oselica 22
Hobovše 9
St. Oselica 12
St. Oselica19
Kosinc
Rovtar
Koprivnik 23
Sovodenj 55
Sovodenj 34
Hobovše 4
Hobovše 10
Hobovše 8
Košanc
Košanc
St. Oselica 70
Podjelovo Brdo 5
Fužine 5
St. Oselica 65
St. Oselica 63
Podjelovo Brdo 28
St. Oselica 51
St. Oselica 46
St. Oselica 22
St. Oselica 23
St. Oselica 34
St. Oselica 42
Fužine 21
jez
Fužine 23
Fužine 18
408
Fužine 12
210
Trebija 29
Podgora 28
Kladje 3
496040
Kladje 11
Kladje 13
100150
Kladje 17
Ferjanec
Žirovski vrh 5
Podgora 17
Podgora 15
Podgora NN
Podgora 37
210
Podgo.39
100060
Hebat
Koča
100040
St. Oselica41
Kopačnica 6
100070
100070

0.714
0.126
1.000
1.855
0.351
0.589
4.062
1.450
0.600
1.250
0.600
0.460
0.528
0.180
0.100
0.207
0.270
0.103
1.500
0.875
0.622
0.823
0.165
1.040
0.740
0.245
2.290
0.367
1.410
0.749
0.857
2.863
2.175
0.425
0.200
0.290
0.162
0.159
1.057
0.385
0.510
1.213
0.854
0.965
0.483
3.535
0.710
1.314
0.888
0.100
0.163
0.100
0.222
0.491
0.121
4.733
0.535
1.157
1.812
0.457
0.590
2.370
1.694

VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v km)

3.309
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

75
76
77
78
79
80
81
82
83
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
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
131
132
133

100070
600411
100070
100070
100080
600441
600441
600441
600441
600441
600443
600443
600441
600451
600451
600451
600451
100060
100060
600470
600481
600481
600483
600481
210
600491
210
600501
100150
600511
100150
210
100150
210
210
210
100150
407
407
407
407
600621
100150
600631
600631
600631
100100
100030
100150
100150
100150
407
600691
600691
600691
100160
407
600711
600711
600713
600711
407
600720

Leskovica-Ograde(Gartner)
Biček-Raspet
Laze-Frelih
Zavetišče-Robidnica-Slugova dolina
Volaka-Leskovica
Pod Klemenom-Stanonik
Debeni-Studor
Debeljak-Špik
Pod Klemenom-Jeraša
Volaka-Jereb
Studor-vas
Grapa-Šijer (Mezek)
Čabrače-Likar-Zarobar
Nad cerkvijo (Čabrače)-Volaka
Pod cerkvijo-Čabrače vas
Čabrače-Volaka
Pod Klemenom-Dolina
Hotavlje-Srednje Brdo
Troha-Kumar
Hotavlje-Hlavče njive-Malenski vrh
Hlavče njive-vas-Bunker
Grogc-Povh
Povh-Koreninovec
Hlavče njive-Grapar
Hotavlje-Vresjak(do Toneta)
Vresjak-Pešar
Hotavlje-Gorenja vas
Za Soro-Kržiše
Gorenja vas-Jehovec
Trata-Nande
Šola-Mihevk
Silva-Ob Jezu
Cerkev-Zdravstveni dom
Trgovina-Pri Nešku
Mesnica-Gregorčičeva u.
Gorenja vas-Srednja vas
Lajše-Kamnolom
Dolenja Dobrava-Žabja vas
Dolenja Dobrava-Dobravšce
Gorenja Dobrava-Dršak
Lukač-V Lazu
Jeran-Kašec-Jurka
Karlovc-Budl-Žir. vrh nad Zalo
Karlovc-Karlovski mlin
Brdarček-Planinšek
Selak-Žnidar
Škrbina-Kumar
Koča Ermanovec-Stotinkar
Žir. vrh nad Gorenjo vasjo-Bajtar
Maruc-Štrel
Lovska koča-Javorč
Brebovnica-Lazar
Mavrčan-Tine
Košpir-Bolka
Šimc-Omejčk
Rovtar-Cukar
Todraž-Deponija RUŽV
Grapa-Deponija
Potok-Kržišnik
Potok-Debenec
Bačenski mlin-Jesenko-Lukca
Brebovnica-Zadobje
Brebovnica-Kovkar

600411
600412
600421
600431
600441
600442
600443
600444
600445
600446
600447
600448
600451
600452
600453
600454
600455
600461
600471
600481
600482
600483
600484
600485
600491
600492
600501
600502
600511
600512
600521
600531
600541
600551
600561
600571
600581
600591
600601
600611
600621
600622
600631
600632
600633
600634
600641
600651
600661
600671
600681
600691
600692
600693
600694
600701
600711
600712
600713
600714
600715
600721
600731

Uradni list Republike Slovenije
Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
(v km)

Namen
uporabe

Leskovica 25
Leskovica 17
Laze 8
Robidnica 6
100070
Volaka 2
600441
Špik
Volaka 3
Volaka 7
Studor 6
Volaka 13
Jelovica 1
Volaka 17
Čabrače 7
Volaka 26
600441
Sr. Brdo 21
100080
100080
100090
Hlavče njive 6
600481
Hlavče njive 10
Hotavlje 85
Hotavlje 66
100150
Kržiše
Jehovec
Nande
Trata 41
Ob jezu 10
Trata 7
100150
Gregorčičeva u. 15
210
Kamnolom
210
Dobravšce 18
Gor. Dobrava 14
skladišče RUŽV
600631
100160
mlin
Planinšek
100150
St. Oselica 62
Stotinkar
Bajtar
Štrel
Sv. Urban 32
Lazar
600693
Bolka
100160
Sv. Urban 9
Deponija
Deponija
Bačne 3
Bačne 4
Bačne 2
100130
100130

0.482
0.110
0.180
2.745
4.906
0.148
2.728
0.288
0.100
0.220
0.310
0.300
4.717
0.543
0.112
0.380
0.156
2.328
0.637
4.911
0.430
0.480
0.753
0.195
0.535
0.205
1.761
0.531
0.910
1.230
0.533
0.135
0.155
0.142
0.107
0.893
0.732
2.375
1.406
0.295
2.480
0.737
5.087
0.266
0.659
0.423
0.653
0.420
0.275
0.432
0.311
4.529
1.826
1.112
0.914
0.165
4.646
0.693
0.990
0.854
2.735
3.350
2.430

VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v km)

Uradni list Republike Slovenije
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

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
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
197
198

600731
407
100140
407
407
600771
407
407
407
100180
100180
100130
600832
100130
100130
600851
600851
100170
401020
100060
600591
600591
600901
600901
600911
600901
100130
210
600941
600481
600941
600944
600941
494010
401020
401020
600981
600981
100150
600570
100120
401020
401020
401020
100110
100110
601091
601091
401020
601101
100110
601111
494010
100080
601131
100080
100080
601151
401020
401020
601171
601172
601171

Brebovnica-Črnogorec
Studenca-Prelesje
Gabrovc-Rupe
Trgovina-Nande
Šola-Sv. Vid
Sv. Vid-Drosk
Dolge njive-Oblak
Dolge njive-Selevec
Dolge njive-Arhar
Štreka-Zabončar
Jesenka-Goli vrh
Stržinar-Bozovičar
Zare-Brložnik
Kremenik-Premetovc
Drnovškov mlin-Kremenik
Kos-Vinharje
Vinharje-Nacon
Kladje-Lužar
Četena ravan-Sv. Brikci
Hotavlje-Omejc
Žabja vas-Predmost
Predmost-Hotovlja
Cerkev-Most
Hotovlja-Zasen
Hotovlja-Žnidar-Krivar
Hotovlja-Oblak-Mihač
Hotovlja-Visoko
Srednja vas-Hlavče njive
Dolenje Brdo-Gorenje Brdo
Gorenja Brdo-Dolenje Brdo
Dolenje Brdo-Jakopec
Dolenje Brdo-Anžaj
Dolenje Brdo-Sv. Križ
Lovska koča-Brdo
Videm-Regionalka
Videm-Šola
Videm-Termo
Kamnar-Jurčk
Goli vrh-Kržišnik Jože
Pot na Pretovč-Pretovč
Zg. Podboršt-Sp. Podboršt
Žaga-Hribovec
Volča-Drčar
Volča-Povlin
Volča-Trnovec
Volča-Lisičnik
Jazbec-Rovišar(vikend)
Jazbec-Spolovičar
Volča-Zakobiljek-Malenski vrh
Zakobiljek-Lom nad Volčo
Malenski vrh-Gorenja ravan
Gorenja ravan-Dolenja ravan
Hleviše-Gora
Suša-Jelovica
Suša-Pisanc
Suša-Tavčar
Suša-Dolenja Žetina
Karlovc-Dolenja ravan
Podobeno-Močinkar
Krajci-Delnice-Predole
Delnice-Lužar
Delnice-Vogelčar
Delnice-Kuclar

600732
600741
600751
600761
600771
600772
600781
600791
600801
600811
600821
600831
600832
600841
600851
600852
600853
600861
600871
600881
600891
600901
600902
600911
600912
600921
600931
600941
600942
600943
600944
600945
600951
600961
600971
600981
600991
601001
601011
601021
601041
601051
601061
601071
601081
601091
601092
601093
601101
601102
601111
601112
601121
601131
601132
601141
601151
601152
601161
601171
601172
601173
601174
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Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
(v km)

Namen
uporabe

600721
100130
Zadobje 12
Lučine 46
Lučine 20a
Lučine 15
Lučine 23
Lučine 24
Dolge njive 12
Goli vrh 7
996710
100130
Zadobje 18
100130
100130
Vinharje 3
Nacon
100170
cerkev
Hotavlje 15
600902
600902
100130
Zasen
Hotovlja 100
Hotovlja 99
Hipodrom
100090
600481
600942
Jakopec
Anžaj
600941
vrh Brdo
R1 210
R1 210
Poljane 79
Poljane 81
Goli vrh 6
Pot na Pretov27
Smoldno 1
Volča 23
Volča 20
Volča 2
Volča 16
Lom 8
Malenski vrh 13
100110
100110
Lom 4
Gorenja ravan 2
Dolenja ravan 1
cerkev
Jelovica 2
Suša 7
Suša 4
494010
Dolenja ravan 2
Podobeno 7
401010
Lužar
Vogelčar
Delnice 27

0.430
0.750
0.386
0.190
0.580
0.312
0.682
0.780
0.754
2.168
0.998
3.327
0.673
2.090
3.941
0.442
1.884
0.360
0.613
0.177
1.837
0.808
0.237
1.402
0.690
0.540
0.600
3.756
0.678
0.697
1.025
0.370
2.534
3.270
0.700
0.406
0.183
0.152
0.250
0.430
0.233
0.460
0.333
0.154
0.515
1.542
1.008
0.650
5.326
0.169
0.993
0.930
1.523
3.457
0.230
0.481
6.081
0.370
0.897
2.682
1.161
1.281
0.176

VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v km)
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
215
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
239
240
241
242
243
244
245
246
247

601171
401020
401020
401060
601191
601192
401020
601201
401020
494010
494010
601231
100010
100010
100020
694010
407
601281
100100
100080
100080
100110
407
407
100130
210
401023
100170
408
407
407
100061
100061
100050
100040
100120
100040
100040
100040
100132
401023
100150
401060
494010
401020
901381
100132
100132
466030

Krajci-Bolehnkar
Javorje-Predole
Murave-Polešica
Mlake-Krivo Brdo
Pustote-Matejc
Krivo Brdo-Vrhov grič
Preval-Koča na Starem vrhu
Preval-smučišče
Četena ravan-Podvrh
Hleviše-Frtunc
Hleviše–Brinje
Hleviše–Korošec
Pirc-Likarjeva bajta
Loputnik–Laniše
Nad šolo–Sovodnikar
Zgornja Žetina-Spodnja Žetina
Gorenja Dobrava-Sv. Urban
Domačija-Sv. Urban
Leskovec-Zatravniček
Suša-Anžič
Golešnik-Masovnik
Lovsko Brdo-Krvina
Suhi Dol-Laubič
Prlešnk-Pustnk
Bozovičar-Rupe
Srednja vas–Šoštar
Poljane–Kosmova hiša
Rjavc–Obrun
Nad jezom–Zelenak
Dolenja Dobrava-Gorenja Dobrava
Gorenja Dobrava-Andreuzzi
Potočnik–Zadružni dom Hotavlje
Potočnik–Mravlja
Podgora-Korenovc
Kapelica-Bašelj
Podboršt-Poljane32
Preskar-Pustota
Trebija-Mija
Mežnar-Pokopališče-Šuštar
Kosmačar-Gredešar
Dolenčice-Podobeno
Stara pot-Rovtar
Jarčje Brdo-Drekar
Košanc-Brinovc-Dobre
Dolenčice-Sevnica
Boukov vrh-Kisovec-Drnovšek
Kosmačar-Rovtar-Podskalar
Hotovlja-Hotovnik-Planinčar
Debenec-Štrajt-Trček

601175
601181
601182
601191
601192
601193
601201
601202
601211
601221
601231
601232
601241
601251
601261
601271
601281
601282
601291
601301
601311
601321
601331
601341
601351
601361
601371
601381
601391
601401
601411
601421
601431
601441
601451
601461
601471
601481
601491
601501
601511
601521
601531
601541
601551
901382
901451
901461
996711

Skupaj javne poti

Uradni list Republike Slovenije
Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
(v km)

Namen
uporabe

Delnice 30
401010
601181
Krivo brdo 2
Matejc
Krivar
koča
vikend
600871
Gorenja ravan 8
Brinje
Korošec
Mrzli vrh 13
Laniše 6
Sovodenj 33
601150
Gor. Dobrava 9
cerkev
St. Oselica 65
Anžič
Masovnik
Lovsko Brdo 4
Suhi Dol 29
Prelesje 2
Zadobje 12
Srednja vas 10
Poljane 33
Kladje 9
Kladje 3
G. Dobrava 6
G. Dobrava 22a
100080
Hotavlje 94
Podgora 27
Trebija NN
Poljane 32
St. Oselica 60
Trebija 54
St. Oselica 35
Bukov vrh 21
401023
Rovtar
Jarčje Brdo 3
G. Žetina 2
Dolenčice 12
100132
Podskalar
Bukov vrh 14
100150

0.312
2.496
0.580
2.358
0.944
1.710
0.854
0.423
1.890
0.735
0.360
0.285
1.180
0.510
0.400
0.243
0.593
0.418
0.820
0.380
0.603
1.130
0.400
0.095
0.550
0.220
0.153
0.280
0.250
0.230
0.130
0.210
0.068
0.115
0.090
0.300
0.230
0.110
0.459
0.250
2.610
0.449
0.180
1.023
0.790
3.460
0.945
2.540
1.000

VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP
VUP

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v km)

0.25

3.794

253.418

VUP – cesta, namenjena vsem udeležencem v promet
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, 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. 347-06-144/98-03/Brank.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-31/98
Gorenja vas, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

3661.

Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v
prostor, za katere ni potrebno loakcijsko
dovoljenje

Na podlagi 51. 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, 71/93,
44/97), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje
za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98) in 17. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 36. seji dne 16.
10. 1998 sprejel

ODLOK
o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
S tem odlokom se v Občini Gorenja vas-Poljane določajo pomožni objekti, vrsta, namen, velikost ter način izvedbe teh objektov, ter drugi posegi v prostor za gradnjo katerih
ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadošča odločba
pristojnega upravnega organa o dovolitvi priglašenih del.
2. člen
Za pomožne objekte se štejejo objekti, ki služijo izboljšavi bivalnih pogojev ali kmetijske in gospodarske dejavnosti, in sicer:
1. za vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov in adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminja
zunanjost, zmogljivost ali namen obstoječih objektov,
2. postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, če ti objekti in
naprave z izvedbo in komunalno opremljenostjo ne spreminjajo namenske rabe zemljišča in da je z njiihovo odstranitvijo možno vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje,
3. drvarnice, kokošnjaki, zajčniki, vrtne ute, pergole,
zimski vrtovi, shrambe za orodje, nadstrešnice, vetrolovi,
terase, zasteklitve balkonov in nadkritje balkonov ter podobni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše in ne presegajo 20 m2 bruto zazidalne
površine,
4. ovčnjaki, steljniki, seniki, sušilnice, kašče, shrambe
poljščin in orodja, žganjarne, remize za kmetijske stroje,
začasna zavetišča za živino, rastlinjaki in drugi pomožni gospodarski objekti, ki dopolnjujejo osnovno kmetijsko proizvodnjo do velikosti 40 m2, bruto zazidalne površine,
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5. gnojne jame do 60 m3 in gnojišča do 80 m2,
6. čebelnjaki do velikosti 0,80 m2 bruto zazidalne površine na en panj,
7. enojni in dvojni kozolci,
8. bazeni za vodo do 40 m3 prostornine, razen za
potrebe pitne vode,
9. koritasti in stolpni silosi za krmo v sklopu kmečkih
gospodarstev do skupne prostornine 120 m3,
10. vrtne in dvoriščne ograje do višine največ 1,5 m,
ter oporni zidovi terena do višine največ 1,5 m,
11. garaže za dva osebna avtomobila pri družinski stanovanjski hiši do 40 m2 bruto zazidalne površine ali pokrit
parkirni prostor za dva osebna avtomobila do 40 m2,
12. postavitev naprav za izkoriščanje sončne energije
in toplotne črpalke,
13. postavitev malih plinskih kontejnerjev oziroma malih
rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin do 5 m3 prostornine,
14. postavitev cistern za lahko kurilno olje do 4 m3
prostornine,
15. postavitev drugih objektov in naprav, ki služijo potrebam občanov, kot so: nadstrešnice, kolesarnice, oprema
javnih površin, zbiralnice mleka, avtobusna postajališča, kioski in traktorske vlake;
16. postavitev velikoformatnih (jumbo) panojev površine do 6m2,
17. agromelioracije in planiranje kmetijskih površin do
5000 m2 s soglasjem hidrogeologa, pristojne naravovarstvene in kmetijske službe,
18. postavitev pomožnih gospodarskih objektov do 40
m2 bruto površine na funkcionalnih zemljiščih obstoječih
gospodarskih objektov.
3. člen
Objekte iz prejšnjega člena je možno graditi le v skladu
z namensko rabo zemljišč, določeno s planskimi akti in
prostorskimi izvedbenimi akti, ki opredeljujejo vrsto pomožnih objektov, katerih gradnja je na posameznem območju
dopustna, ter elemente za lociranje, oblikovanje in izbor
materialov za gradnjo objektov.
4. člen
V ureditvenem območju naselja je pomožne objekte
možno locirati le na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, izven teh območij pa le izjemoma, če služijo tradicionalnemu načinu gospodarjenja ali če to narekujejo terenske
ali vremenske razmere in prosilec izkaže, da ima status
kmeta oziroma je lastnik zaščitene kmetije.
5. člen
Pri določanju lokacije ter oblikovanju pomožnih objektov je treba upoštevati naslednje pogoje:
1. objekti morajo biti zgrajeni v skladu s planskimi
usmeritvami, ob upoštevanju interesov in predpisov s področja okolja, zdravstvenih, požarnovarstvenih, vodnogospodarskih in obrambno zaščitnih ureditev ter varstva naravne in kulturne dediščine,
2. poslabšati ne smejo pogojev rabe sosednjih zemljišč, objektov in naprav,
3. zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebujejo posebnega statičnega in drugega gradbeno tehničnega preverjanja oziroma so zgrajeni iz tipiziranih elementov
z veljavnimi atesti,
4. ne potrebujejo novih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave,
5. pri lokaciji, oblikovanju in izboru gradbenega materiala, se morajo prilagoditi krajinskim in oblikovnim značilnostim območja.
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6. člen
Pomožni objekti so lahko locirani kot prizidki k stanovanjskim objektom ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti. Objekti morajo biti pritlični, nepodkleteni,
brez kolenčnega zidu, lahko so zidani ali leseni, razen čebelnjakov, ki smejo biti samo leseni in postavljeni na točkovne temelje.
Ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru prizidka,
ki služi obstoječemu objektu in je vkopan v zemljo.
Samostojni objekti morajo biti kriti s simetrično dvokapno streho naklona strešine od 38 do 45 stopinj.
Pomožnih objektov ni dovoljeno uporabljati in opremljati za bivalne namene.
Medposestne, vrtne in dvoriščne ograje so lahko masivne, lesene ali žične. V primeru da so postavljene ob
prometnih poteh ne smejo ovirati preglednosti in morajo biti
postavljene v skladu s soglasjem upravljalca.
7. člen
Pred pričetkom gradnje mora investitor, ki namerava
graditi objekt iz 2. člena tega odloka, gradnjo oziroma poseg v prostor priglasiti za urejanje prostora pristojnemu organu pri Upravni enoti Škofja Loka.
Vloga za priglasitev del iz 2. člena odloka mora vsebovati:
– opis nameravane graditve, namen in način izvedbe,
– dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem,
na katerem bo izvršen poseg,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom z označenimi odmiki od parcelnih meja,
– soglasje mejašev, kadar je odmik manjši od 2,5 m,
– tehnično risbo v M 1:50 oziroma M 1:100,
– soglasje občine Gorenja vas-Poljane, usklajeno z
mnenjem urbanistične službe,
– soglasja, ki jih zahteva pristojni upravni organ.
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št. 56/98) ter 19. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci
na 32. seji dne 14. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
volilnih enot za volitve članov v Občinski svet
občine Hodoš
1. člen
V 3. točki 3. člena odloka se črta beseda “vas” in se
nadomesti z novo besedo “občino”.
2. člen
4. točka 3. člena se črta v celoti in se nadomesti z
novim besedilom:
“Volilna enota obsega Občino Hodoš, v kateri državljani Republike Slovenije – pripadniki madžarske narodnosti
na podlagi posebne volilne pravice izvolijo enega člana.”
3. člen
Vsa druga določila odloka o določitvi volilnih enot za
volitve članov v Občinski svet občine Hodoš ostanejo nespremenjena in v veljavi.
4. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-52/98
Šalovci, dne 14. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok Občine
Škofja Loka o pomožnih objektih (Uradni Vestnik Gorenjske,
št.: 17/86) in odlok Občine Škofja Loka o spremembah in
dopolnitvah odloka o pomožnih objektih (Uradni list RS, št.
47/93).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5-23/98
Gorenja vas, dne 16. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI
3662.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Hodoš

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 1.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,

3663.

Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojnovarstvenih enot vrtcev Hodoš in Domanjševci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in 22.
člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št.
39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na 32. redni
seji dne 14. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih
enot vrtcev Hodoš in Domanjševci
1
Ekonomska cena na otroka mesečno:
– celodnevno varstvo do 10 ur
od 2. do 7. leta starosti
– skrajšani program do 6 ur
od 2. do 7. leta starosti

28.752 SIT,
25.876 SIT.

2
Cene drugih časovno različnih programov se oblikujejo
glede na sprejete cene.
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3
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in
1/98).
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. decembra 1998 dalje.
Št. 062-02-49/98
Šalovci, dne 14. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

ILIRSKA BISTRICA
3664.

Program priprave zazidalnega načrta za cono
P1-2 v Ilirski Bistrici – I. FAZA

Na podlagi 34. 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, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 34. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na prvem nadaljevanju 43.
seje dne 20. 10. 1998 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici
– I. FAZA
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za
obdobje od 1986 do 2000 (Uradne objave, št. 30/87 in
36/90), je cona z oznako P1-2 namenjena proizvodnim
dejavnostim. Za omenjeno cono je predvidena izdelava
zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN). Lastniki zemljišč v
celotni coni še nimajo jasnega programa za dejavnosti,
katere naj bi se odvijale v tej coni, zaradi tega občina
pristopa k izdelavi I. faze ZN, ki obsega del zemljišča na
jugovzhodu cone.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN
ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.

Št.
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II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega
načrta
Glede na to, da se izdeluje ZN za I. fazo cone P1-2,
katera je namenjena proizvodnim dejavnostim, je potrebno
koncept gradnje objektov in drugih posegov v prostor prilagoditi tako, da ne bo moteče vplival na objekte in posege v
prostor, ki se bodo kasneje izvajali. Pri izdelavi ZN je potrebno med drugim upoštevati tudi pogoje, ki jih bo posredoval
lastnik sosednjih zemljišča (KSP Ilirska Bistrica), ki naj v njih
navede, kakšno dejavnost bo opravljal na tem zemljišču.
Prva faza ZN bo narejena za znanega investitorja Form
Tech, d.o.o., Podmark 1, 5290 Šempeter pri Gorici, ki bo v
coni zgradil proizvodne hale in skladišča, ki bodo namenjena proizvodnji kovinskih pohištvenih vodil, proizvodnji in montaži odmičnih spon in podlog ter ostalega pohištvenega
okovja ter poslovno administrativni in trgovinski dejavnosti.
Proizvodnja kovinskih pohištvenih vodil zahteva v prvi fazi
sledečo tehnologijo:
– transfer petih preš s potisno močjo 80 t,
– linijo za prašno lakiranje, ki obsega razmaščevalno
linijo zaprtega sistema, sušilno komoro, avtomatsko barvalno kabino zaprtega sistema (epoksij lak.),
– pet montažnih strojev in
– skladišče surovin, polizdelkov in končnih izdelkov.
V drugi fazi se predvideva širitev, ki bo obsegala enako
proizvodno linijo brez transfer preš.
Proizvodnja in montaža odmičnih spon in podlog ter
ostalega pohištvenega okovja pa zahteva:
– minimalno 25 avtomatskih montažnih strojev ter
– skladišče polizdelkov in končnih izdelkov.
V tretji fazi se predvideva enako ali podobno proizvodnjo pohištvenega okovja.
Vsi objekti in spremljajoče zunanje površine se morajo
urediti v skladu z obstoječo slovensko zakonodajo.
Meja območja, ki se bo urejala z ZN poteka od izhodiščne točke na skrajnem jugovzhodu cone (vogal parc. št.
68/2 in 1589 k.o. Ilirska Bistrica) proti severozahodu ob
potoku Bistrica (parc. št. 1597 in 1598 k.o. Ilirska Bistrica,
ter parc. št. 2270 k.o. Trnovo), pride do skrajnega zahodnega vogala parc. št. 115/1 k.o. Ilirska Bistrica, zavije proti
severovzhodu do skrajnega severnega vogala parc. št.
103/1 k.o. Ilirska Bistrica, nato zavije proti jugovzhodu do
parc. št. 412/3 k.o. Trnovo in po meji med to parcelo in
parcelo št. 411/1 k.o. Trnovo pride do poti (parc. št.
1958/1 k.o. Trnovo, jo prečka in nadaljuje pot po meji med
parc. št. 359 in 366 k.o. Trnovo do Ceste Nikole Tesle
(parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo). Od tu dalje poteka ob robu
Ceste Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo in parc.
št. 1589 k.o. Ilirska Bistrica) proti jugovzhodu do izhodiščne točke.
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP)
in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v
nadaljevanju: navodilo).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami
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in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87
in 36/90),
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice,
št. 17/94),
– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni
list RS, št. 57/96)
– idejni projekt obvoznice (Urbanistični zavod Projektivni atelje Ljubljana 1969),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, ki jih posredujejo upravljalci.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage
(situacijski načrt in druge potrebne strokovne podlage).
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo
posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja ZN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in
zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k
dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
enota Postojna, Ljubljanska 50a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna,
Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine –
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47,
6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4,
6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija
za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000
Koper,
10. Apegas, Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
11. Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana in
12. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12,
6250 Ilirska Bistrica.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek
vključi še vse lastnike parcel, ki se nahajajo v območju za
katerega se pripravlja ZN in sicer:
1. Slavec Marta, Šercerjeva 2, Ilirska Bistrica,
2. Škrlj Petra, Vodnikova 19, Ilirska Bistrica,
3. Male Anton, Gabrije 13, Ilirska Bistrica,
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4. Verbič Franc-Božidar, Bazoviška 8/a, Ilirska Bistrica,
5. Verbič Franc, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica,
6. Verbič Jožko, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica,
7. Verbič Franc-Darko, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica,
8. Tokis, d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica,
9. Prema, d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica,
10. Tomšič Ivana, Levstikova 57, Ilirska Bistrica,
11. Slavec Marta, Šercerjeva 2, Ilirska Bistrica,
12. Fatur Gabrijela, Gubčeva 6, Ilirska Bistrica,
13. Marija Širca, Levstikova 34, Ilirska Bistrica,
14. Fatur Gabrijela, Gubčeva 34, Ilirska Bistrica,
15. Raspor Majda, Bilčeva pot 4, Ilirska Bistrica,
16. Muha Drago, Levstikova 1, Ilirska Bistrica,
17. Muha Janko, Strma pot 2, Ilirska Bistrica in
18. Muha Adolf, Levstikova 1, Ilirska Bistrica.
6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu
vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da
je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN
upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA
NAČRTA
7. člen
Investitor in naročnik zazidalnega načrta je Form Tech
d.o.o. Podmark 1, 5290 Šempeter pri Gorici.
ZN bo izdelal Atelje Villa, d.o.o., Ilirska Bistrica. Javni
razpis za oddajo del ni potreben, ker se ZN ne bo financiral
iz občinskega proračuna.
Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu
z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– pridobitev poročila o presoji vplivov na okolje, ki ga
izdela pooblaščena organizacija,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska
Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
8. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev
pogojev soglasodajalcev v 30 dneh po sprejemu programa
priprave,
2. osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 10 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje,
3. občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni
razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu
gradiva,
4. v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
osnutka ZN,
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5. občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v
desetih dneh po preteku javne razgrnitve,
6. po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu,
se v desetih dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na
katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in
predlogi,
7. na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja
soglasodajalcev,
8. dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji
posreduje v sprejem na občinski svet,
9. odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska
Bistrica.
Št. 352-65/98-231
Ilirska Bistrica, dne 20. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

JESENICE
3665.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Jesenice za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 26. in 83. člena statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 38) je Občinski svet občine Jesenice na
44. seji dne 21. 10. 1998 sprejel

Št.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-7/97-21801
Jesenice, dne 21. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

3666.

Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o
komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto
1999

Na podlagi 1. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95) in 26. člena
statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na 44. seji dne 21. 10. 1998
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke po odloku
o komunalnih taksah v Občini Jesenice
za leto 1999
1. člen
Vrednost točke iz 1. člena odloka o komunalnih taksah
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št.73/95, 30/97) za leto
1998 znaša 8,35 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 417-32/96
Jesenice, dne 21. oktobra 1998.

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu
Občine Jesenice za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 1998
(Uradni list RS, št. 22/98) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:
“Proračun Občine Jesenice za leto 1998 obsega prihodke v višini 1.831,334.000 SIT in odhodke v višini
1.825,968.000 SIT. Presežek rednega dela proračuna znaša 5,366.000 SIT.
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1998 obsega prihodke v višini 0 SIT in odhodke v višini 5,366.000
SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 5,366.000 SIT.
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Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

LENART
3667.

Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 21. člena statuta Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet
občine Lenart na seji dne 20. 10. 1998 sprejel

2. člen
V 3. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V proračunu so zagotovljena tudi sredstva, ki jih kot
sredstva finančne izravnave ali transferna sredstva občinam
na podlagi javnih razpisov zagotavlja državni proračun.”

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje

3. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela
tega odloka.

1. člen
Ta odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve – volitve članov občinskega sveta in volitve župana.
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2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve članov občinskega
sveta in volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga
določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
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Imenuje se:
– namestnik predsednika občinske volilne komisije:
Franc Kocuvan, roj. 1953, Kadrenci 3, 2236 Cerkvenjak,
– član občinske volilne komisije: Angela Roškarič, roj.
1949, Lackova ul. 67, 2230 Lenart v Slov. gor.
Št. 03204-3/98
Lenart, dne 20. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz
revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župane, za katere je glasovalo najmanj 10% od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in
sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata,
na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v
višini 60 tolarjev za vsak dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00607-5/98
Lenart, dne 21. oktobra 1998.

3669.

Na podlagi 21. člena satuta Očine 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 naslednji

SKLEP
Sprejme se konsolidirana proračunska bilanca Občine
Lenart za leto 1998, ki vključuje prihodke in odhodke proračuna Občine Lenart ter prihodke in odhodke krajevnih
skupnosti, in obsega 1.358,958.211 SIT, od tega v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodki
– odhodki
b) računu financiranja:
– prihodki (najetje posojil)
– odhodki (odplačevanje posojil)

SKLEP
o spremembi sestave Občinske volilne komisije
Cerkvenjak
Razreši se:
– namestnik predsednika občinske volilne komisije:
Joško Zorko, roj. 1955, Čagona 77, 2236 Cerkvenjak,
– člana občinske volilne komisije: Franc Kocuvan, roj.
1953, Kadrenci 3, 2236 Cerkvenjak.

46,493.000
18,324.284

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije Cerkvenjak

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94 in 33-1353/94 in 703297/95) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33-1619/95 in 75-4043/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 20. oktobra 1998 sprejel

SIT
1.312,465.211
1.340,633.927

Št. 40302-1/98
Lenart, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

3668.

Sklep o konsolidirani proračunski bilanci
Občine Lenart za leto 1998

LITIJA
3670.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in na podlagi 15. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95,
6/96) je Občinski svet občine Litija na 42. seji, dne 22. 10.
1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Litija za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se določi finančni načrt Občine Litija za
leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) vključno z od-
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Št.

plačevanjem dolgov iz naslova najetih investicijskih kreditov.
Proračun zagotavlja sredstva za financiranje nalog v občini
Litija (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1998, ki so
podrobno določene v bilanci prihodkov in odhodkov.
2. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani
prihodki iz davkov, taks, nadomestil, pristojbin, drugi prihodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim
premoženjem in načrtovani odhodki na ravni občine.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s pokritjem negativnega salda bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Proračun za leto 1998 se tako določa v naslednjih
zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

1.346,013.905
1.336,083.156
0
9,930.749

Račun financiranja
SIT

23,811.051
33,741.800
0
0

Račun financiranja obsega prihodke v višini
23,811.051 SIT ter odhodke v višini 33,741.800 SIT. Za
pokritje primanjkljaja in uravoteženje proračuna se bo Občina Litija v letu 1998 tako zadolžila za 23,811.051; sklep o
zadolžitvi sprejme občinski svet.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost porabnikovih
obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
5. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le
za namene, opredeljene v proračunu in če so izpolnjeni vsi z
zakonom, statutom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegala sredstva odobrena s
proračunom.
6. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih
mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatno
obremenjenost oziroma uspešnost in delovno dobo.
Nematerialne in materialne naložbe proračunskih porabnikov se odpisujejo praviloma v breme sklada osnovnih
sredstev. Odpisujejo se lahko tudi v breme prihodkov kot
strošek amortizacije do višine, določene v bilanci odhodkov
proračunskih porabnikov, do katere se izvajalcem tudi zagotavljajo sredstva za amortizacijo.
Sredstva za druge osebne prejemke se dodeljujejo na
podlagi pisnih zahtevkov v skladu z določbami zakona in
kolektivne pogodbe.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine
Litija. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
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odgovarjajo vodje oddelkov občinske uprave, ki predlagajo
izplačila iz proračuna ter predstojniki zavodov in drugih porabnikov proračuna.
8. člen
V primeru, da prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, župan, da bi ohranil proračunsko
ravnotežje, zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali zadrži uporabo teh sredstev.
9. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so
potrebna dodatna dela ali storitve za opravljanje nalog in
dodatna sredstva za socialne prejemke, ki ob sprejemanju
proračuna ali sklepanju pogodbe niso bila predvidena, so
pa nujna za izvršitev del oziroma storitev, se sredstva lahko
prerazporedijo v okviru iste dejavnosti. Sredstva se ne morejo prerazporejati za raven plač, prispevkov delodajalca in
drugih osebnih prejemkov.
10. člen
O prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru
iste dejavnosti, in sicer med višino postavke, ki je določena
s proračunom in višino, ki je potrebna za pokritje obveznosti
iz prejšnjega člena, odloča župan na predlog oddelka za
finance.
Utemeljitve v pisni obliki oddelka za finance za tako
prerazporeditev sredstev pripravijo oddelki občinske
uprave.
11. člen
Sredstva se lahko prerazporedijo zgolj znotraj tekočega dela in zgolj znotraj investicijskega dela proračunske
porabe in samo znotraj posamezne dejavnosti.
12. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in uprave občine, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega šolstva, otroškega varstva,
socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti,
zdravstva, sredstva za subvencije in tekoče prenose v gospodarske javne službe, sredstva za požarno varnost in za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za
mrliško pregledno službo ter sredstva za druge namene.
13. člen
V rezervni sklad občine se izloči najmanj 0,5% skupno
doseženih prihodkov. Izločanje v rezervni sklad se praviloma
izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekočega
leta.
Proračunska rezerva se uporablja za namene iz prvega
odstavka 12. člena zakona o financiranju občin. O navedeni
porabi odloči občinski svet.
14. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih
lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni
v odloku proračuna, ali pa jih v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme občinski svet.
15. člen
Krajevna skupnost, na katere območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ga
določi občinski svet od predračunske vrednosti investicije.
Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje
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vaških cest, ki so v upravljanju KS, kolikor sama zagotovi
najmanj 65% sredstev po predračunski vrednosti, oziroma s
kriteriji, ki jih sprejme občinski svet.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in primarno vodovodno omrežje mora krajevna skupnost, na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v
višini najmanj 50% sredstev po predračunski vrednosti, oziroma občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v
posebnih primerih spremeni.
16. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati v skladu
z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
18. člen
Uprava občine in župan prevzemata obveznosti za
račun občine izključno na ustrezen način pisnega dogovora (pogodba) oziroma z izdajo naročilnice, kot to določa
navodilo.
19. člen
O odpisu prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
20. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki
porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva
delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna. Če
se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih
ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za
katere so bila dodeljena, mora odbor zahtevati, da se ta
sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvestiti občinski svet.
21. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni do 15. 3.
1999 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa
ter zaključni račun za leto 1998.
Uporabniku, ki ne izpolni pogoja, določenega v prejšnjem odstavku, se za nedoločen čas zadrži izplačilo vseh
sredstev, brez obrazložitve.
Uporabniki so dolžni dodatno izdelati in dostaviti analize poslovanja, ki jih zahteva občinski svet, župan ali tajnik
občinske uprave.

Uradni list Republike Slovenije
letu 1998 (Uradni list RS, št. 86/97, 27/98, 36/98,
50/98, 51/98 in 57/98).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-53/98
Litija, dne 22. oktobra 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Jože Grošelj l. r.

3671.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
dopolnitvah in spremembah odloka o
ureditvenem območju mesta Litije levi in desni
breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in
LS 1

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 42.
redni seji 22. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvah
in spremembah odloka o ureditvenem območju
mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami
GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
1
Javno se razgrne osnutek odloka o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta LItije levi in
desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1.
2
Osnutek bo javno razgrnjen v avli Občine Litija, Jerebova ulica 14, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Javna obravnava bo dne 11. 11. 1998 ob
16. uri v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova 14, Litija.

22. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi
sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v Občini Litija (Uradni list RS, št. 86/97,
27/98, 36/98, 50/98, 51/98 in 57/98), so sestavni del
proračuna za leto 1998.

4
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek
Oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 352-44/97
Litija, dne 26. oktobra 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta občine Litija
Jože Grošelj l. r.

LOŠKA DOLINA
3672.

Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije občine Loška dolina

Občinski svet občine Loška dolina je na 34. redni seji
dne 8. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o spremembi sestave Občinske volilne komisije
občine Loška dolina
1. člen
Razrešijo se člani občinske volilne komisije:
1. Miroslav Doles, član;
2. Irena Beroš, namestnik člana in
3. Ida Turk, namestnik člana.
Imenujejo se:
1. Anton Zigmund, roj. 11. 8. 1948, stanujoč Stari trg,
Ulica Bračičeve brigade 14, predmetni učitelj – član;
2. Vida Grl, roj. 16. 5. 1957, stanujoča Markovec 31,
višja upravna delavka – namestnica člana in
3. Dragica Strle, roj. 17. 9. 1956, stanujoča Pudob
57, prodajalka – namestnica člana.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem
svetu občine Loška dolina, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Loška dolina, dne 16. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.
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Št.

1. člen
Z namenom, da ohranimo in obvarujemo grad Metlika
in spomenik NOB pred neustreznimi posegi ter zagotovimo
pogoje za njun nadaljnji razvoj ter kvalitetno uporabo in
prezentacijo, ju razglašamo za kulturna spomenika.
Za kulturna spomenika ju razglašamo zaradi njunih kulturnih, zgodovinskih, umetniških, urbanističnih in ambientalnih vrednot.
2. člen
Grad Metlika
Metliški grad ima naslednje spomeniške lastnosti, ki
narekujejo razglasitev za kulturni spomenik:
Grad Metlika je značilen primer raščene arhitekture in
mestnega gradu. Razvil se je iz srednjeveške utrdbe, prvič
omenjene 1338 in nas na njegovo srednjeveško poreklo
opozarja le vhodni stolp in poznogotsko okno v 1. nadstropju jugovzhodnega trakta. Današnjo tlorisno peterokotno zasnovo je grad dobil v 17. stoletju. Notranje arkadno dvorišče
zapira pet enonadstropnih stanovanjskih traktov. Na severni
strani gradu se je ohranil eden izmed dveh obrambnih stolpov – bastionov, v jugovzhodnem vogalu dvorišča pa je v
nadstropju ohranjena grajska kapela, ki sloni na arkadnih
lokih. Na zunanji fasadi je ohranjena neoklasicistična členitev z rustikalno obdelavo pritličja iz 19. stoletja. Čelna fasada vhodnega stolpa ima po rekonstrukciji poznobaročno
podobo iz 18. stoletja.
Prvotno je imel grad pomembno vlogo pri obrambi trga
oziroma mesta, odigral pa je pomembno vlogo pri političnem, kulturnem in ekonomskem razvoju mesta. Z mestom se je razvijal in tudi spreminjal.
Neprecenljiva je njegova vloga pri urbanistični podobi
zgodovinskega dela mesta, saj s svojo lego in stavbno gmoto oblikuje podobo mestne vedute.
Spomenik NOB
Stoji v parku pred gradom. Centralni del v terasah
urejenega spomenika predstavlja bronasta skulptura Belokranjski partizan. Na levi strani skulpture stojijo trije doprsni
kipi belokranjskih narodnih herojev, na desni pa doprsni kip
Josipa Broza–Tita. Na steno, ki omejuje park, so pritrjene
spominske plošče, v katere so vklesana imena 368 padlih in
žrtev fašističnega nasilja iz Občine Metlika. Spomenik NOB
s svojo parkovno ureditvijo dopolnjuje izgled historičnega
dela mesta, zaradi svoje lege in zasnove pa predstavlja
območje, ki je neločljivo povezano z območjem gradu.
OBSEG SPOMENIKOV

METLIKA
3673.

Odlok o razglasitvi gradu Metlika in spomenika
NOB za kulturna spomenika

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92), na podlagi 17. člena statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 41/95) ter na predlog Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto, je Občinski svet
občine Metlika na seji dne 1. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o razglasitvi gradu Metlika in spomenika NOB
za kulturna spomenika

3. člen
Varovalno območje gradu Metlika in spomenik NOB je
omejeno z mejo, ki je določena z obodno parcelacijo po
PKN, ki je sestavni del tega odloka.
V varovano območje sodijo naslednje parcele v k. o.
Metlika:
Vl. št.

Št. parc.

Kultura

Izmera

Lastnik

1048
2437

5/4
6/2
6/3
6/4

4 16
45
13 91
3 41
1 96

Belokranjski
muzej
Metlika

2437
2437

dvorišče
gosp. posl.
zelenica
sadovnjak
park

2437

6/6
6/6

stavba
park

1 48
1 70

Gasilska zveza
Slovenije
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4. člen
Grad Metlika stoji na območju k. o. Metlika in obsega
naslednje parcele:
Vl. št.

Št. parc.

Kultura

2437
2437

6/1
6/1

dvorišče
3 77
poslovna
13 82
stavba (grad)

Izmera

Lastnik

Belokranjski
muzej
Metlika

Spomenik NOB obsega naslednje parcele v k. o.
Metlika:
Vl. št.

Št. parc.

Kultura

Izmera

Lastnik

1048

5/3

park

6 66

druž. last.,
OLO Metlika

VARSTVENI REŽIM
5. člen
Grad
Varstveni režim določa ohranjanje in varovanje gradu
Metlika in ožje okolice v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti.
Dovoljeni so le konservatorski in prezentacijski posegi in
posegi za redno vzdrževanje. Kakršnikoli posegi v terenu ali
na stavbi so možni le ob upoštevanju smernic in pogojev, ki
jih predpiše pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine. Tudi za spremembo namembnosti gradu ali njegovih sestavnih delov je potrebno soglasje pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Spomenik NOB
Varstveni režim določa ohranjanje spominskega parka
v celoti. Dovoljeno je le redno vzdrževanje, za vse druge
posege pa je potrebno soglasje pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
RAZVOJNE USMERITVE
6. člen
Grad
Ustrezne so tiste rabe, ki ohranjajo formo, substanco
in konstrukcijo arhitekture in ne povzročajo novih škodljivih
vplivov. Muzealska in galerijska dejavnost, ki domujeta v
gradu, dajeta gradu novo javno in didaktično vsebino.
Spomenik NOB
Spomenik NOB ohranja svojo javno in spomeniško
namembnost. Park in vsi spomeniki v njem se redno vzdržujejo in ohranjajo.
NADZOR
7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika in varovanega območja po tem odloku opravlja pooblaščeni zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
8. člen
Vsakdo mora preprečevati posege, s katerimi bi se
utegnile spremeniti v tem odloku opredeljene lastnosti kulturnega spomenika. Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
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9. člen
Po uveljavitvi tega odloka občinska uprava poda predlog za vpis spomenikov v zemljiško knjigo.
10. člen
Izvirnik kart PKN v merilu 1: 1000 ter strokovne osnove
za razglasitev gradu Metlika in spomenika NOB za kulturna
spomenika, ki jih je pripravil Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Novo mesto, se nahajajo na sedežu občine Metlika.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi odloka v
Uradnem listu RS.
Št. 013-13/97
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

3674.

Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Sv.
Martina in znamenja pri Martinovi cerkvi v
Metliki za kulturni spomenik

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92), 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 41/95) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Novo mesto je Občinski svet občine
Metlika na seji dne 1. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Martina
in znamenja pri Martinovi cerkvi v Metliki
za kulturni spomenik
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo se podružnična cerkev Sv. Martina in
znamenje pri Martinovi cerkvi razglaša za kulturni spomenik.
2. člen
Cerkev in znamenje imata naslednje spomeniške lastnosti, ki narekujejo razglasitev za kulturni spomenik: Cerkev, glede na arhitekturno členitev in oltarno opremo, sodi
med pomembnejše primere baročne arhitekture v Beli krajini. Stoji na zahodnem robu naselja, pomaknjena v breg in je
z vzdolžno osjo orientirana proti severovzhodu. Vzhodno od
cerkve, tik nad cesto oziroma pod cerkvijo, se dviga slopasto znamenje, ki se glede na tip uvršča med najstarejše v
svoji vrsti na Slovenskem.
Cerkev prvič omenja Valvasor v poznem 17. stoletju,
vendar patrocinij cerkve in še posebno znamenje z ostanki
freske iz 15. stoletja pričata, da gre za kultno stavbo, ki ima
izvor v srednjem veku. Današnja podoba cerkve, ki jo sestavljajo pravokotna ladja, prezbiterij, na severni strani kape-
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Št.

la in na zahodni strani vhodna lopa, je rezultat večkratnih
predelav. Notranjščino cerkve sta poleg arhitekturne členitve in opečnega tlaka odlikovala dva bogata baročna oltarja
z rokokojsko dekoracijo, vendar pa žal niti oltarja niti oltarni
menzi nista ohranjeni.
Znamenje je pozidano na kvadratnem tlorisu in pokrito
s piramidasto streho s skodlami. Edino členitev predstavljata vdolbini na sprednji in zadnji strani znamenja.
Prednja vdolbina je večja in zaključena z usločenim
lokom. V 18. stoletju so jo poslikali s prizorom bičanja, pod
to plastjo pa je starejša slikarija izvedena v pravi fresko
tehniki, ki fragmentarno ohranjeno fresko s svojimi značilnostmi uvršča v 15. stoletje.
OBSEG SPOMENIKA
3. člen
Cerkev leži na območju k. o. Metlika in obsega:
vl. št.

št. parc.

1452

4353

1137

kultura

posl. st.
(cerkev)
174/1 travnik

izmera

lastnik

135 m2

Rimokat. župnijstvo

396 m2

Občina Metlika
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8. člen
Po uveljavitvi tega odloka, občinska uprava poda predlog za vpis spomenikov v zemljiško knjigo.
9. člen
Izvirnik kart PKN v merilu 1: 5000 ter strokovne osnove
za razglasitev podružnične cerkve Sv. Martina in znamenja
pri Martinovi cerkvi za kulturni spomenik, ki jih je pripravil
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
se nahajajo na sedežu Občine Metlika.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 013-19/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

VARSTVENI REŽIM
4. člen
Cerkev z znamenjem in ožjo okolico se varuje kot celota, za varovanje spomenika pa velja režim, ki ga ohranja v
njegovi avtentični pričevalnosti.
Vsi predvideni posegi na stavbi, predvsem vzdrževalna
dela, so mogoči v skladu z veljavno zakonodajo o kulturni
dediščini in s soglasjem in smernicami Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
RAZVOJNE USMERITVE
5. člen
Cerkev že od leta 1921 zaradi slabega stanja ni opravljala svoje prvotne funkcije. Obnovljena je bila z namenom,
da bi v stavbi uredili muzejsko prezentacijo oziroma lapidarij, vendar muzejska funkcija ni zaživela, sedaj pa tudi ni
več primerna. Stavba bo po končanih obnovitvenih delih
ponovno zaživela kot sakralna prostornina, služila pa bo
lahko tudi drugim sakralnemu prostoru primernim kulturnim dogodkom.
NADZOR
6. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika in varovanja ožje okolice po tem odloku opravlja pooblaščeni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.

3675.

Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Metlika

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97), 97. in 100.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 9.
člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št.
28/80, 38/88, 27/89, Uradni list RS, št. 8/90, 19/91,
4/92 in 58/93) ter 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 24/85, 2/86, 47/87
in Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/93, 66/93, 35/97)
ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št.
41/95) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 1. 10.
1998 sprejel

ODLOK
o komunalnem nadzoru v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranost, pristojnost in delovanje službe komunalnega nadzora na območju Občine Metlika.
2. člen
Komunalni nadzor se opravlja na podlagi tega odloka,
drugih posameznih odlokov, v katerih občinski svet določa
izvajanje komunalnega nadzora in na podlagi drugih predpi-
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sov. Pri izvajanju komunalnega nadzora se uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku, določbe zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US,
29795 – odločba US, 35/97), ki se nanašajo na izvajanje
inšpekcijskega nadzorstva.
II. ORGANIZACIJA
3. člen
Izvajanje komunalnega nadzora sodi v pristojnost občinskega organa, pristojnega za področje varstva okolja,
urejanje prostora in prometa. Z aktom o notranji sistemizaciji
se določi potrebno število izvajalcev, stopnja izobrazbe ter
drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati delavec za izvajanje
komunalnega nadzora.
Naloge komunalnega nadzora se lahko s koncesijo
zaupajo tudi pravni osebi. Pravna oseba, ki s koncesijo
pridobi pravico opravljati komunalni nadzor, je po tem odloku v obveznostih in pravicah izenačena s komunalnimi nadzorniki.
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– opozarjati na lažje kršitve predpisov,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati mandatno kazen,
– izdajati plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati
gospodarske prestopke in kazniva dejanja, ki jih zazna,
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi v skladu s predpisi in pooblastili,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge v okviru
svojih pristojnosti.
7. člen
Pravne osebe, osebe civilnega prava in fizične osebe
(v nadaljevanju: zavezanci) so dolžne osebi, ki izvaja komunalni nadzor:
– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop
do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi
z opravljanjem nadzora.

4. člen
Komunalni nadzornik je uniformirana oseba s službeno
izkaznico “KOMUNALNI NADZORNIK“, ki dokazuje, da je
pooblaščen opravljati nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov.
Službeno izkaznico izda župan ob smiselni uporabi
pravilnika o obrazcu službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ob postopku za njeno izdajo (Uradni list RS, št. 27/95 in 55/95).

8. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa,
oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko
oseba, ki izvaja komunalni nadzor, odloči, da to opravi druga fizična ali pravna oseba na stroške zavezanca.
V skladu s 47. členom zakona o notranjih zadevah,
nudi policija izvajalcu komunalnega nadzora pomoč, če jo ta
zahteva.

III. PRISTOJNOSTI

IV. KAZENSKA DOLOČBA

5. člen
Komunalni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem določil odlokov in drugih predpisov Občine Metlika, ki urejajo
predvsem:
– javno snago in urejenost naselij,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin,
– uporabo javnih površin,
– javni red in mir,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– oglaševanje in nameščanje oglasov,
– prometno in neprometno signalizacijo,
– lokalne ceste, javne poti in kolesarske steze,
– pokopališki red,
– zimsko službo,
– komunalne takse,
– turistične takse,
– druge zadeve določene z občinskimi in drugimi
predpisi.
6. člen
Komunalni nadzornik opravlja nadzor samostojno in v
mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in drugih
predpisih.
Komunalni nadzornik ima pri opravljanju nadzorstva naslednje pristojnosti:

9. člen
Z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 SIT se kaznuje
za prekršek:
– kdor se na zahtevo osebe, ki izvaja komunalni nadzor
ne legitimira,
– kdor preprečuje osebi, ki izvaja komunalni nadzor,
izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo
pri tem ovira,
– kdor noče dati potrebnih obvestil osebi, ki izvaja
komunalni nadzor ali se nedostojno vede do osebe, ki izvaja
komunalni nadzor in oseb, ki so udeležene v postopku.
Za kršitve iz prvega odstavka tega člena, se z denarno
kaznijo do 50.000 SIT kaznuje pravna oseba, z denarno
kaznijo do 25.000 SIT pa njena odgovorna oseba.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Občinski svet občine Metlika v roku 60 dni sprejme
pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 013-18/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

Št.

73 / 30. 10. 1998 / Stran 5691

III. OBMOČJE OGLAŠEVANJA
4. člen
Dejavnost oglaševanja na panojih, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje oglaševanja na
območju celotne Občine Metlika.
Za območje občine se lahko podeli več koncesij.
IV. NAČIN IN VIRI FINANCIRANJA OGLAŠEVANJA

3676.

Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije
za dejavnost oglaševanja

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98), 6. in
32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 41/95), 4. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) in 5.
člena odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in oglasov na območju Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 63/98), je Občinski svet občine Metlika
na 37. seji dne 1. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o načinu in pogojih podelitve koncesije
za dejavnost oglaševanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom se določi predmet koncesije, območje izvajanja, način financiranja, način
plačila koncesije, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, javna pooblastila koncesionarju, splošni pogoji za izvajanje službe, postopek za izbiro koncesionarja, začetek in
čas trajanja koncesije, nadzor nad izvajanjem službe, razlogi
za prenehanje koncesijskega razmerja, odgovornost za škodo in pravice koncedenta.
2. člen
Občina zagotavlja organiziranje in izvajanje neobvezne
lokalne gospodarske javne službe za dejavnost oglaševanja
na oglasnih panojih velikega formata in na tablah, ki so
pritrjene na kandelabre javne razsvetljave, s podelitvijo koncesije.

II. PREDMET PODELITVE KONCESIJE OGLAŠEVANJA
3. člen
Predmet podelitve koncesije je oglaševanje na oglasnih panojih velikosti od 3 m2 do 12 m2 in table, in oglaševanje na tablah, ki so trajno pritrjene na kandelabre javne
razsvetljave (v nadaljevanju: panoji).

5. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za oglaševanje iz cene, ki jo zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cene oblikuje prosto.
Koncesionar je dolžan, za vsako leto trajanja koncesije, do marca tekočega leta, plačati koncedentu plačilo za
koncesijo v skladu s koncesijsko pogodbo. Minimalna izhodiščna cena plačila koncesije se določi na podlagi določil
odloka o oglaševanju v Občini Metlika.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Metlika.
V. POGOJI ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
6. člen
Koncesionar za opravljanje koncesije mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti in da ima
zato potrebna soglasja in dovoljenje pristojnega organa,
– da predloži program izvajanja oglaševanja na območju občine za čas trajanja koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za učinkovito opravljanje koncesijske dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
Na območju Občine Metlika je koncesionar izključni
izvajalec oglaševanja na panojih. Koncesionarji so izključni
izvajalci oglaševanja na panojih, kolikor se podeli več koncesij.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE OGLAŠEVANJA
8. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje koncesionarske dejavnosti,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije
omogoči strokovni in tehnični nadzor nad zakonitostjo dela,
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in
druge standarde za opravljanje koncesije,
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra oglasnih mest.
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9. člen
Panoji se postavljajo na javnih in zasebnih površinah.
Postavljajo se kot objekti, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje.
Lokacijo za postavitev panojev potrdi urbanistična služba, po predhodno izdelani podrobni urbanistični presoji.
Sestavni del urbanistične presoje so vsa potrebna soglasja z
dokazilom o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo objekt stal.
Koncesionar mora pridobiti soglasja lastnika kandelabrov javne razsvetljave, kolikor se kot oglasna mesta uporabijo kandelabri javne razsvetljave. Dovoljenje za postavitev
panojev izda Upravna enota Metlika, po predhodnem pozitivnem mnenju urbanistične službe.

15. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, v
skladu z zakonom. Koncesijsko pogodbo sklene v imenu in
za račun koncedenta župan Občine Metlika.

10. člen
Za urejanje oglaševanja na panojih, kar ni posebej
definirano v tem odloku, veljajo določila odloka o oglaševanju na območju Občine Metlika.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM

VIII. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
11. člen
Postopek za oddajo dejavnosti na podlagi koncesije
vodi Občinska uprava občine Metlika. Javni razpis o podelitvi koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka.
Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom,
– plačilo minimalne odškodnine za pridobitev koncesije.
13. člen
Javni razpis je veljaven, tudi če se nanj prijavi samo en
ponudnik. Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega
roka ni predložena nobena prijava in če posamezen, v razpisu zahtevan pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno
prispelih prijav.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu
določenih sestavin in ni prispela v razpisanem roku. Če javni
razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v 30 dneh po
izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
14. člen
O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ
Občine Metlika z upravno odločbo, po predhodnem soglasju občinskega sveta.

IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
16. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja pet let. Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko podaljša.

17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja Občinska
uprava občine Metlika in pristojne inšpekcijske službe. Podatke o poslovanju morajo delavci, ki izvajajo nadzor, obravnavati kot poslovno tajnost.
XI. RAZLOGI ZA PRENEHANJE KONCESIJSKEGA
RAZMERJA
18. člen
Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z
zakonom,
2. z odkupom koncesije,
3. z odvzemom koncesije,
4. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
19. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za
katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod
pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo,
ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
21. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave,
ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji
odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
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XII. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
22. člen
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem oglaševanja na objektih in
napravah za oglaševanje, povzročajo koncesionar ali pri njem
zaposleni delavci, uporabnikom ali drugim osebam.
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66/93 in 61/96), 4. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) in na
podlagi 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št.
41/95), je Občinski svet občine Metlika na 37. seji dne 1.
10. 1998 sprejel

ODLOK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
v Občini Metlika

XIII. PRAVICE KONCEDENTA
23. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in
tega odloka tudi naslednje pravice:
– izvajanje nadzora,
– določiti načine zbiranja podatkov za vodenje katastra.
XIV. PREHODNA DOLOČBA
24. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene panoje
ali druge naprave za oglaševanje, si morajo pridobiti koncesijo v skladu s tem odlokom, sicer pooblaščena oseba odredi odstranitev objektov in naprav za oglaševanje, na stroške
lastnika. Lastnika se predlaga sodniku za prekrške, v skladu
z določili odloka o oglaševanju na območju Občine Metlika.
XV. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Postopek oddaje koncesije za oglaševanje na panojih
ali drugih objektih za oglaševanje, se mora pričeti najkasneje v 60 dneh po objavi tega odloka.
26. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 013-16/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

3677.

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
Občini Metlika

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list
SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 1/91, 3/93,

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti in urejanje pokopališč na območju Občine Metlika.
2. člen
Na območju Občine Metlika se z odlokom uvaja pokopališki red na naslednjih pokopališčih:
– pokopališče pri Sv. Roku v Metliki,
– pokopališče pri Treh farah v Rosalnicah,
– pokopališče v Podzemlju,
– pokopališče v Krasincu,
– pokopališče na Jugorju,
– pokopališče v Kloštru,
– pokopališče v Bušinji vasi,
– pokopališče pri Sv. Jakobu na Suhorju,
– pokopališče Svetice na Hrastu,
– pokopališče na Radovici.
3. člen
Pokopališka dejavnost se na območju Občine Metlika
prenese v upravljanje mestni in krajevnim skupnostim, na
območju katere se pokopališče nahaja (v nadaljevanju:
upravljalec pokopališča).
Za izvajanje pogrebne dejavnosti se podeli na podlagi
javnega razpisa in v skladu s koncesijskim aktom koncesija.
4. člen
Na podlagi izvedenega javnega razpisa in v skladu s
koncesijskim aktom, se lahko podeli tudi koncesija za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti na
območju Občine Metlika.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Pokopališča se urejajo v skladu s PUP-i (prostorskimi
ureditvenimi pogoji za posamezna območja občine), v katerih se določijo merila za funkcionalne in oblikovalske posege pri razširitvi obstoječih pokopališč, oziroma za urejanje
novih pokopališč.
6. člen
Za vsako pokopališče, mora upravljalec pokopališča,
izdelati načrt razdelitve na pokopališke oddelke in grobove,
s katerimi se določijo prostori za vrstne grobove, grobišča,
žarne grobove, za anonimne grobove, za anonimne pokope
in za raztrositev pepela.
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7. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, otroški grobovi, grobnice),
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela,
– grobišča.
Graditev novih grobnic ni dovoljena.
8. člen
Na pokopališču ali zunaj pokopališča mora biti zagotovljen prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih
nesrečah.
9. člen
Tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina
najmanj 1,8 m,
– dvojni grob: širina do 1,8 m, dolžina do 2,3 m,
globina najmanj 1,8 m,
– otroški grob: upravljalec določi ustrezne mere,
– žarni grob: širina do 1 m, dolžina do 1,2 m, globina
najmanj 0,7 m, (žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m),
– vrstni grobovi: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m,
globina najmanj 1,8 m, (poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena).
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj
0,5 m.
Na starem delu posameznih pokopališč, se za postavitev nadgrobnikov in za dimenzije grobov, uporabljajo individualne pismene odločitve upravljalca pokopališča.
10. člen
Pokopališča morajo imeti ustrezen prostor za shranjevanje orodja ter urejeno mesto za odlaganje odpadkov. Pokopališče mora biti zavarovano z zidom, oziroma živo mejo.
11. člen
Nadgrobni spomeniki, okvirji in druga znamenja, ki se
postavijo na novo, ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino lahko segajo največ do 1 m. Na zid pokopališča
in mrliške vežice ni dovoljeno pritrjevati novih nagrobnih
plošč.
12. člen
Grob se smatra za zapuščenega, če je tako zanemarjen ali zapuščen, da kvari videz in izgled sosednjih grobov in
s tem celotnega pokopališča in ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov.
Upravljalec pokopališča lahko najemniku takšnega groba grob odvzame, po predhodnem pisnem opozorilu.
13. člen
Mirovalna doba za grobove ne sme biti krajša od desetih let, upravljalec pokopališča, pa lahko z upoštevanjem
značilnosti zemljišča, odredi krajšo ali daljšo mirovalno dobo. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Prekop groba in prekop umrlega na isto mesto v grobu,
pred potekom mirovalne dobe, je dovoljeno na podlagi zah-
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teve svojcev, po predhodno pridobljenem soglasju najemnika groba in z dovoljenjem upravnega organa, pristojnega za
zdravstveno varstvo oziroma organa, pristojnega za vodenje
kazenskega postopka.
Grob se sme prekopati le v prisotnosti sanitarnega
inšpektorja.
III. POGREBNE STORITVE
14. člen
Svojci umrlega so dolžni upravljalcu pokopališča prijaviti pokop umrlega najmanj 36 ur pred pokopom z dokazilom o prijavi smrti pristojnemu organu.
15. člen
Čas pokopa določi upravljalec v dogovoru z naročnikom pogreba.
16. člen
Pogrebno dejavnost izvaja kot izbirno gospodarsko javno službo koncesionar, katerega izbere občinski svet v skladu s koncesijskim aktom in tem odlokom.
17. člen
Cene pogrebnih storitev določa s cenikom koncesionar na podlagi pridobljenega soglasja Občinskega sveta
občine Metlika.
IV. POGREBNE SVEČANOSTI
18. člen
Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določbami
tega odloka in v skladu z dogovorom med svojci in upravljalcem pokopališča, pri čemer se upošteva volja umrlega.
19. člen
Za mesto Metlika je obvezno polaganje umrlih v mrliško
vežico.
Za vsa ostala naselja v Občini Metlika, ki imajo urejene
mrliške vežice, se praviloma polagajo umrli v mrliške vežice.
Ko umrli leži na domu, ga je potrebno najmanj 2 uri pred
pogrebno svečanostjo pripeljati v mrliško vežico.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj kjer leži, oziroma
na pokopališče je dovoljeno samo s posebnim vozilom za te
namene.
20. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna, razen če se na
podlagi volje umrlega oziroma naročnika pogreba, opravi
anonimni pogreb ali pogreb v ožjem družinskem krogu.
21. člen
Pogreb s pokopom umrlega je komemoracija in ima
značaj javne pietete. Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra. Udeleženci
pogreba se v sprevodu do groba razporedijo na krajevno
običajen način. Ko pride pogrebni sprevod do groba, se
krsta s pokojnikom položi v grob. Pri odprtem grobu sledi
verski obred, če je pri pogrebni svečanosti prisoten pred-
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stavnik verske skupnosti, nato sledijo poslovilni govori ter
igranje godbe in petje žalostink. Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
22. člen
Če pri pogrebni svečanostih sodeluje tudi častna enota
z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno
salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je potrebno zagotoviti
varnost občanov in premoženja, za kar je odgovoren poveljnik ali vodja častne enote.
23. člen
Za organizacijo in potek pogrebov predstavnikov oboroženih sil Republike Slovenije in pripadnikov Ministrstva za
notranje zadeve, veljajo njihova pravila.
24. člen
Najkasneje eno uro po poteku svečanosti je potrebno
grob zasuti in ga urediti začasno tako, da ne poškoduje
sosednjih grobov.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
25. člen
Prostori za grobove se oddajajo v najem. Ob prijavi
pokopa skleneta naročnik pokopa in upravljalec pokopališča v primeru novega groba najemno pogodbo, ki mora biti v
skladu s tem odlokom.
26. člen
Najemnina se plačuje letno. Višino najemnine za grob
določi občinski svet s posebnim sklepom na predlog upravljalca pokopališča. Sredstva zbrana iz naslova najemnine
upravljalec pokopališča namensko uporablja za urejanje in
vzdrževanje pokopališča.
27. člen
Najema pogodba mora vsebovati:
– podatke o grobnem prostoru,
– višino in način plačila najemnine,
– dolžnost najemnika obnove pogodbe pred iztekom,
– druge obveznosti najemnika in koncesionarja,
– razloge za razveljavitev pogodbe.
28. člen
Pogodba se lahko razveljavi v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora ne poravnava najemnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
– najemnik ne vzdržuje groba,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
Po razveljavitvi se smatra grob kot opuščen do konca
mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu v
najem. Najemnik groba je dolžan odstraniti opremo na grobu v roku 30 dni po razveljavitvi pogodbe.
29. člen
Upravljalec pokopališča mora voditi:
– evidenco o umrlih, ki so na pokopališču pokopani,
– evidenco najemnikov grobov,
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– kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– spremljati splošno stanje na pokopališču ter o tem
poročati občini.
VI. VZDRŽEVANJE ČISTOČE, REDA IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
30. člen
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališč
so dolžni:
– vzdržati se vseh dejanj, s katerimi bi žalili umrle in
svojce umrlih,
– redno vzdrževati grobove in odlagati smeti in druge
odpadke na za to določena mesta,
– odlagati zemljo, robnike in druge materiale, ki ostanejo od prenove grobov na mesta določena za odlaganje
odpadkov,
– skrbeti za to, da ne poškodujejo drugih grobov.
31. člen
Na pokopališču je posebej prepovedano:
– nedostojno vedenje, razgrajanje ipd.,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– odlaganje odpadkov zunaj prostorov namenjenih za
odlaganje,
– odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških prostorov,
– vodenje živali po pokopališču.
32. člen
Za red in vzdrževanje pokopališč je odgovoren upravljalec pokopališča, za urejenost grobnih prostorov pa najemnik groba.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
33. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki krši določila 9.,
29., 30. in 31. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini
Metlika (SDL, št. 5/76).
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-17/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.
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MISLINJA
3678.

Sklep o razrešitvi dosedanje namestnice
predsednice in članice Občinske volilne
komisije občine Mislinja ter o imenovanju nove
namestnice predsednice in članice Občinske
volilne komisije občine Mislinja

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet
občine Mislinja na 6. izredni seji dne 21. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o razrešitvi dosedanje namestnice predsednice
in članice Občinske volilne komisije občine
Mislinja ter o imenovanju nove namestnice
predsednice in članice Občinske volilne komisije
občine Mislinja
I
Razreši se:
– namestnica predsednice volilne komisije Jelka Pogorevc, Šentlenart 57, Mislinja,
– članica volilne komisije Marijana Zaveršnik, Mala Mislinja 8, Mislinja.
II
Imenuje se:
– za namestnico predsednice volilne komisije Anica
Križaj, Gozdarska cesta 17, Mislinja,
– za članico volilne komisije Zdenka Sušec, Gornji Dolič 36b, Mislinja.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 008-01/95
Mislinja, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

MURSKA SOBOTA
3679.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97) in 23. člena statuta Mestne občine
Murska 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

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste, s skrajšano oznako LC,
– javne poti, s skrajšano oznako JP.
Lokalne ceste iz prejšnjega odstavka tega člena, se v
mestu Murska Sobota in v naseljih, ki imajo uveden ulični
sistem razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste, s skrajšano oznako LG (v
mestu Murska Sobota),
– na zbirne mestne in zbirne krajevne ceste, s skrajšano oznako LZ (v mestu Murska Sobota ter v naseljih: Černelavci, Rakičan, Krog in Bakovci),
– na mestne ceste in krajevne ceste, s skrajšano oznako LK (v mestu Murska Sobota ter v naseljih: Černelavci,
Rakičan, Krog in Bakovci).
3. člen
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje, s skrajšano oznako KJ.
4. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v občini in ceste med naselji v
Mestni občini Murska Sobota in naselji sosednjih občin,
– ceste v mestu Murska Sobota in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom v Mestni občini Murska Sobota, razvrščene v podkategorije.
Lokalne ceste med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:
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5. člen
Lokalne ceste v mestu Murska Sobota in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so:
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7. člen

Javne poti v naseljih in med naselji (JP) so:
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8. člen
Občinske kolesarske poti (KJ) so:
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9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Ur. objave, št. 34/83) na
območju sedanje Mestne občine Murska Sobota.
10. 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. 347-06-144/98-03/Brank, z dne
2. 6. 1998.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 naprej.
Št. 34401-1/98
Murska Sobota, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

3680.

Sklep o potrditvi začasne prodajne cene
zemeljskega plina na območju Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 23. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98)
in na podlagi 17. člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Mestni občini
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 64/97) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 13. oktobra
1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi začasne prodajne cene zemeljskega
plina na območju Mestne občine Murska Sobota
1
Začasna prodajna cena zemeljskega plina na območju
Mestne občine Murska Sobota znaša 34 SIT/m 3. V ceni
niso obračunani prometni in drugi davki. Navedena začasna
prodajna cena zemeljskega plina velja do sklenitve pogodbe
o dobavi plina med koncesionarjem in dobaviteljem zemeljskega plina.
2
Mesečna najemnina plinomera za gospodinjstva, ki
uporabljajo zemeljski plin za kuho, sanitarno vodo in ogrevanje znaša 200 SIT/mes., za negospodinjstvo, obrt in industrijo pa 1 SIT/m3 porabljenega plina. V ceni niso zaračunani prometni in drugi davki.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 38005-8/98
Murska Sobota, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

Št.
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NOVO MESTO

3681.

Sklep o javni razgrnitvi posebnih strokovnih
podlag in osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdoboje od leta 1986
do leta 1990 za območje Mestne občine Novo
mesto (PZ za UN za sanacijo in razširitev
glinokopov ter ureditev območja Opekarne
Novo mesto v Zalogu)

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in
68/96), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) ter 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS št. 48/90) je župan
Mestne občine Novo mesto dne 13. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi posebnih strokovnih podlag in
osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN
za sanacijo in razširitev glinokopov ter ureditev
območja Opekarne Novo mesto v Zalogu)
1. člen
Javno se razgrneta posebne strokovne podlage in osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto (PZ za UN za sanacijo in razširitev glinokopov ter ureditev območja Opekarne Novo mesto v Zalogu.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se
nanašajo na programsko zasnovo za ureditveni načrt za
sanacijo in razširitev glinokopov ter ureditev območja Opekarne Novo mesto v Zalogu v smislu opredelitve nove namembnosti zemljišča v območju urejanja in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih aktov
Mestne občine Novo mesto.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Novo mesto bo s posebnimi
strokovnimi podlagami razgrnjen v prostorih Mestne občine
Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje (ogled je možen vsak
delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v
četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne
skupnosti Straža, trideset dni od objave sklepa v Uradnem
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listu RS. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava v Krajevni skupnosti Straža. Obvestilo o času in
kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem
listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora / Zavod za družbeno planiranje in
urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto, Novi
trg 6, Novo mesto.
Št. 352-01-10/96-19
Novo mesto, dne 16. oktobra 1998.

Uradni list Republike Slovenije

3683.

Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske
volilne komisije občine Mirna Peč

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št 72/93, 9/94, 33/94 in 70/95) ter 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 22. 10.
1998 sprejel naslednji

SKLEP
1
V Občinski volilni komisiji občine Mirna Peč se razreši
dolžnosti
namestnice predsednice komisije:
Nataša Plavec, roj. 1975, Mirna Peč, Postaja 72.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

2
V Občinsko volilno komisijo občine Mirna Peč se imenuje
za namestnika predsednice komisije:
Silvester Barbo, roj. 1967, Veliki Kal 19.

3682.

Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske
volilne komisije občine Dolenjske Toplice

Št. 108-7/98-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št 72/93, 9/94, 33/94 in 70/95) ter 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 22. 10.
1998 sprejel naslednji

Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

SKLEP
1
V Občinski volilni komisiji občine Dolenjske Toplice se
razrešijo dolžnosti
namestniki člana komisije:
Jože Kren, roj. 1969, Dolenje Sušice 5,
Anita Picelj, roj. 1973, Podturn pri Dolenjskih
Toplicah 27a, in
Anton Strniša, roj. 1959, Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 15.
2
V Občinsko volilno komisijo občine Dolenjske Toplice
se imenujejo
za namestnika člana komisije:
Urška Kotar, roj. 1975, Sela pri Dolenjskih Toplicah 76,
Janez Gril, roj. 1975, Bušinec 3,
Jože Bučar, roj. 1934, Bušinec 5.
Št. 108-6/98-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3684.

Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske
volilne komisije občine Žužemberk

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št 72/93, 9/94, 33/94 in 70/95) ter 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 22. 10.
1998 sprejel naslednji

SKLEP
1
V Občinski volilni komisiji občine Žužemberk se razreši
dolžnosti
namestnika člana komisije:
Feliks Mrvar, roj. 1970, Žužemberk, Cvibelj 17.
2
V Občinsko volilno komisijo občine Žužemberk se imenuje
za namestnika člana komisije:
Ciril Legan, roj. 1949, Žužemberk, Jurčičeva ulica 75.
Št. 108-8/98-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
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PODČETRTEK
3685.

Razpis prvih volitev v Svet krajevne skupnosti
Olimje

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)

razpisujem
prve volitve v Svet krajevne skupnosti Olimje
1. Prve volitve v Svet krajevne skupnosti Olimje bodo v
nedeljo, dne 6. decembra 1998.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 28. oktober 1998.
3. Za izvedbo volitev v svet krajevne skupnosti skrbijo
občinska volilna komisija in volilna komisija krajevne skupnosti.

Št.

za člana:
Zdenka Leskovšek, roj. 14. 7. 1956, Podčetrtek, Imeno 78
za namestnika člana:
Marko Žolger, roj. 14. 4. 1969, Podčetrtek, Olimje.
II
Sedež komisije je v Podčetrtku, Škofja gora 1, 3254
Podčetrtek.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 06202-287/98
Podčetrtek, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

Št. 00608-0002/98
Podčetrtek, dne 22. oktobra 1998.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, dipl. inž. l. r.

3686.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Podčetrtek

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 19.
člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95
in 58/98) je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. izredni
seji dne 20. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Podčetrtek
I
V Občinsko volilno komisijo občine Podčetrtek se za
dobo štirih let imenujejo:
za predsednika:
Andreja Reher, dipl. jur., roj. 23. 5. 1972, Bistrica ob
Sotli, Srebrnik 22
za namestnika predsednika:
Marjanca Novak, roj. 10. 6. 1971, Podčetrtek, Verače 12
za člana:
Brigita Drozg, roj. 22. 8. 1963, Pristava pri Mestinju,
Nezbiše 44 a
za namestnika člana:
Rajko Pečnik, roj. 22. 12. 1950, Buče, Sedlarjevo 21
za člana:
Darinka Kajba, roj. 31. 8. 1977, Podčetrtek, Virštanj 72
za namestnika člana:
Klavdija Dimec, roj. 17. 12. 1971, Podčetrtek, Cesta
na grad 4
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3687.

Statutarni sklep o ustanovitvi nove krajevne
skupnosti v Občini Podčetrtek

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98), na podlagi določb zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 19.
člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95
in 58/98) je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. izredni
seji dne 20. 10. 1998 sprejel

STATUTARNI SKLEP
1. člen
S tem statutarnim sklepom se na območju Občine
Podčetrtek ustanovi nova krajevna skupnost s spremembo
območja sedanje Krajevne skupnosti Podčetrtek, določi njeno območje, ime in sedež.
2. člen
Spremeni se območje Krajevne skupnosti Podčetrtek
tako, da se izločita naselji Olimje in Rudnica in se ustanovi
nova Krajevna skupnost Olimje, s sedežem v Olimju.
Svet krajevna skupnost Olimje ima pet članov.
3. člen
Krajevna skupnost Podčetrtek, s sedežem v Podčetrtku, s spremembo območja, določenega v 2. členu tega
sklepa, zajema neselja Golobinjek ob Sotli, Imeno, Imenska
gorca, Pecelj in Podčetrtek.
Svet krajevne skupnosti Podčetrtek ima osem članov.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-284/98
Podčetrtek, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.
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3688.

Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Olimje in Podčetrtek

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 42. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in
58/98) je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. izredni seji
dne 20. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Olimje in Podčetrtek
1. člen
S tem sklepom se določi volilne enote in število članov
sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v posamezni volilni
enoti.
2. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območja
posameznih krajevnih skupnosti razdelijo na volilne enote in
se voli v vsaki volilni enoti določeno število članov sveta
krajevne skupnosti.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Olimje določi ena volilna enota, ki
obsega območja naselij Olimje in Rudnica – v njej se voli pet
članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Podčetrtek določijo štiri volilne
enote, ki obsegajo območja naselij oziroma dela naselij v
Krajevni skupnosti Podčetrtek:
1. volilna enota: obsega del območja naselja Podčetrtek (vse ulice, razen ulice Slake) – v njej se volijo trije člani
sveta;
2. volilna enota: obsega del območja naselja Podčetrtek (Ulica Slake) – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območja naselij Imeno in Imenska gorca – v njej se volijo trije člani sveta;
4. volilna enota: obsega območja naselij Golobinjek ob
Sotli in Pecelj – v njej se voli en član sveta.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-285/98
Podčetrtek, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3689.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Bistrica ob
Sotli

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 19. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in
58/98) je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. izredni seji
dne 20. 10. 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Bistrica ob Sotli
I
Razreši se:
član, Franc Terner.
II
Imenuje se:
za člana:
Tanja Ulčnik, roj. 22. 2. 1973, Bistrica ob Sotli, Trebče 8.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 06202-286/98
Podčetrtek, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

POSTOJNA
3690.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Postojna

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in
8/96) 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

ODLOK
o ustanovitvi Zavoda za turizem Postojna
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občina Postojna s tem odlokom ustanovi Zavod za
turizem Postojna (v nadaljevanju: zavod), za načrtovanje,
organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti v Občini Postojna z namenom pospešitve in trženja
turističnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih ter za
sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Zavod zagotavlja izvajanje tistih dejavnosti, ki so pogoj
za pospeševanje turizma, in sicer:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– spodbujanje razvoja turistične infrastrukture,
– promocija celovite turistične ponube,
– informiranje obiskovalcev.
2. člen
Zavod deluje kot lokalna turistična organizacija.
Zavod je pravna oseba.
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II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je: Občina Postojna, Ljubljanska c.
4, 6230 Postojna.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem Postojna.
Skrajšano ime zavoda je: ZT Postojna.
Sedež zavoda je: Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230
Postojna.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika
imena, ki se določita s statutom zavoda.
5. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 4.člena tega odloka.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
6. člen
Notranja organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
7. člen
Soustanoviteljice tega zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
8. člen
Člani ZT Postojna so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko
dejavnost.
Članstvo v ZT Postojna je obvezno za osebe iz prejšnjega odstavka, ki imajo v občini svoj sedež, poslovno enoto ali
drugo obliko registrirane dejavnosti, na podlagi akta pristojnega ministra.
V. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavod opravlja naslednje naloge:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene
promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom
društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične
infrastrukture na območju,
– pripravlja strategijo razvoja turizma,
– pospešuje turistično dejavnost,
– načrtuje in izvaja marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti,
– organizira in izvaja skupne nastope na sejmih in borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih
dejavnosti doma in v tujini,

Št.
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– organizira in izvaja prireditveno dejavnost,
– organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
– organizira in izvaja stike z javnostjo in skupno ekonomsko propagando,
– raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih aktivnosti,
– sodeluje in se povezuje z drugimi turističnimi subjekti,
– sodeluje in se povezuje s nacionalno turistično organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
– skrbi za celostno podobo območja, na katerem
deluje.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za
njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.
10. člen
Dejavnost zavoda je:
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
I/63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje (stiki z
javnostjo in komuniciranje)
K/74.400 Ekonomsko propagiranje
K /74.810 Fotografska dejavnost (propagandno fotografiranje)
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 Druga splošna tajniška dela
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/92.120 Distribucija filmov in videofilmov
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
11. člen
Zavod opravlja gospodarske dejavnosti določene s tem
odlokom kot neprofitne.
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov. Pri tem zavod lahko pridobiva
sredstva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.
VI. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor,
– programski svet.
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13. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet šteje devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– pet predstavnikov članov,
– enega predstavnika zaposlenih.
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu z določili statuta občine.
Predstavnike članov posameznih dejavnosti imenuje
občinski svet tako, da je zagotovljena sorazmerna zastopanost.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda.
Člani sveta imenujejo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika sveta.
14. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta zavoda je lahko v svet ponovno izvoljen
oziroma imenovan.
15. člen
Naloge sveta so predvsem:
– sprejem statuta oziroma pravil,
– sprejem programa dela in razvoja zavoda in posredovanje le-tega v soglasje ustanovitelju,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja zavoda,
– sprejem letnega finančnega načrta in posredovanje
le-tega v soglasje ustanovitelju,
– sprejem zaključnega računa in posredovanje le-tega
v soglasje ustanovitelju,
– ustanovitelju predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– imenovanje direktorja zavoda in posredovanje tega
predloga v soglasje ustanovitelju,
– imenovanje programskega sveta na predlog direktorja,
– ostale v statutu in tem odloku določene naloge.
Ostale naloge sveta določata zakon o zavodih in statut
zavoda.
Direktor
16. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Podrobnejše pravice in obveznosti direktorja so določene v statutu zavoda.
17. člen
Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo
družboslovne ali gospodarske usmeritve, najmanj pet let
delovnih izkušenj, aktivno pa mora obvladati vsaj en tuj jezik.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat z izkušnjami na področju turizma, ki predloži program dela za
mandatno obdobje.
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18. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po prenehanju mandata lahko ponovno imenovan.
Programski svet
19. člen
Programski svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Programski svet šteje pet članov. Člane programskega
sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja.
Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela
zavoda,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in
razvoja zavoda,
– dajanje mnenj in predlogov glede organizacije dela in
pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direktorju zavoda.
Podrobnejše naloge programskega sveta določa statut
zavoda.
VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA,
VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZAVODA TER
OGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
20. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini
5,000.000 SIT zagotovi ustanovitelj.
21. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zavod pridobiva:
– iz sredstev ustanovitelja,
– sredstev članarine, turistične takse in proračunska
sredstva občine,
– prostovoljnih finančnih prispevkov ustanoviteljev zavoda,
– lastnih prihodkov zavoda,
– sredstev nacionalne turistične organizacije za pospeševanje razvoja turizma,
– sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova
koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki
so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem,
obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za turistično
infrastrukturo,
– daril in dotacij.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva zavod
sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz plačil za storitve, ki
jih opravlja in drugih virov.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno
v obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega programa dela zavoda, nakazujejo pa mesečno.
22. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
23. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s
povračili za storitve, ki jih opravlja ter z drugimi lastnimi
dohodki.
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Morebiten presežek prihodkov nad odhodki, sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
24. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi
manjkajočih sredstev odloča svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
26. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in
vpisom v sodni register.
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v
pravnem prometu.

Št.

34. člen
Člani sveta zavoda se imenujejo najkasneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi statuta zavoda.
35. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v treh
mesecih po uveljavitvi odloka in ga predloži v soglasje občinskemu svetu.
36. člen
Zavod je lahko tudi soustanovitelj nacionalne turistične
organizacije.
37. člen
Prve člane sveta zavoda imenuje ustanovitelj v skladu s
statutom občine v roku šestdeset dni po uveljavitvi tega
odloka. Mandat članov sveta zavoda traja do imenovanja
oziroma izvolitve članov sveta zavoda v skladu s statutom
zavoda.
38. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

28. člen
Za upravljanje s premoženjem zavod odgovarja ustanovitelju.
29. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
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3691.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Globočnika
Postojna

30. člen
Zavod je ustanovitelju dolžan enkrat letno predloži podatke o poslovnih rezultatih zavoda.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 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

31. člen
Zavod mora od ustanovitelja poleg soglasij določenih v
tem odloku pridobiti tudi soglasje k statutu in njegovim spremembam ter dopolnitvam.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

32. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotoviti sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega programa.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven
sprejetega programa.

1. člen
Spremeni se 8. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna s tem, da se dodata novi četrta in peta alinea:
– I/60.230 - cestni potniški promet,
– I/60.240 - cestni tovorni promet.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
10. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna se spremeni tako, da glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki obsega
naslednje ulice in naselja: Cesta v Staro vas, Ulica prekomorskih brigad, Stjenkova ulica, Pretnerjeva ulica, Kajuhova

X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

33. člen
Za vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za
začetek dela zavoda se imenuje Valič Stane, rojen 31. 5.
1956 v Postojni, za čas do imenovanja direktorja zavoda,
vendar najdalj za dobo enega leta.
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ulica, Nova vas, Ulica dolomitskega odreda, Ulica IX. korpusa, Cesta na Kremenco, Rožna ulica, Pivška ulica, Ulica
Franca Smrduja, Erazmova ulica, Pod kolodvorom hišne
številke 6, 8 in 14, naselje Stara vas, Pod Jelovico, Kidričevo naselje od hišne številke 19 do 25, Volaričeva ulica hišne
številke 5, 5a, 5b, 5c, 7 ter od 9 do 44, Kolodvorska cesta
34, Štihova ulica, Zupančičeva ulica, Kettejeva ulica, Kraška ulica, Prečna ulica, Titova cesta ter prostorski okoliši št.
92, 93 in 155.
Podružnična šola Bukovje zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 4. razreda v šolskem
okolišu, ki zajema naselja: Bukovje, Predjama, Gorenje in
Belsko razen hišnih številk 1, 2 in 3.
Podružnična šola Planina zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 4. razreda v šolskem
okolišu, ki zajema naselja: Planina in Liplje.
Podružnična šola Studeno zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 2. razreda v šolskem
okolišu, ki zajema naselja: Studeno, Strmca, Lohača in Belsko s hišnimi številkami 1, 2 in 3.
Šolski okoliš je prilagodljiv v območjih, ki mejijo na dva
šolska okoliša. O tem odločata ravnatelja obeh šol v mejnih
okoliših. Kolikor do njunega soglasja ne pride, velja okoliš,
kot je določen v odloku.
3. člen
Vse ostale določbe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

3692.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja
Postojna

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 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

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
1. člen
Spremeni se 8. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja
Postojna s tem, da se dodata novi četrta in peta alinea:
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– I/60.230 - cestni potniški promet,
– I/60.240 - cestni tovorni promet.

2. člen
10. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
se spremeni tako, da glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki obsega
naslednje ulice in naselja: Tržaška cesta, Globočnikova ulica, Kosovelova ulica, Pot k Pivki, Vilharjeva ulica, Jenkova
ulica, Stritarjeva ulica, Log, ulica Zalog, Reška cesta, Industrijska cesta, Trg padlih borcev, Titov trg, Jamska cesta,
Čukovca, Vegova ulica, Jurčičeva ulica, Kot, Tomšičeva
ulica, Ulica Luke Čeča, Za Sovičem, Pot na Poljane, Streliška ulica, Pod Ostrim vrhom, Ljubljanska cesta, Javorniška
ulica, Jeršice, Notranjska ulica, Ravberkomanda, Kolodvorska cesta razen hišne številke 34, Pod Kolodvorom razen
hišne številke 6, 8 in 14, Volaričeva ulica hišne številke 1,
2, 3, 3a, 4, 6 in 8, Kalistrova ulica, Kraigherjeva ulica,
Vojkova ulica, Cankarjeva ulica, Gregorčičev drevored, Ulica 1. maja, Prešernova ulica, Kidričevo naselje od hišne
številke 1 do 18, ulica V. Kledeta ter naselja: Mali Otok,
Hrašče, Veliki Otok in Zagon.
Podružnična šola Hruševje od 1. do 4. razreda pa v
šolskem okolišu, ki zajema naselja Hruševje, Veliko Ubeljsko, Malo Ubeljsko, Strane, Razdrto, Rakulik, Sajevče, Hrenovice, Šmihel pod Nanosom, Landol, Mala Brda, Velika
Brda, Brezje pod Nanosom, Slavinje, Dilce, Goriče in Studenec.
Šolski okoliš je prilagodljiv v območjih, ki mejijo na dva
šolska okoliša. O tem odločata ravnatelja obeh šol v mejnih
okoliših. Kolikor do njunega soglasja ne pride, velja okoliš,
kot je določen v odloku.
3. člen
Vse ostale določbe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja
Postojna ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

3693.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Kremenca II v Postojni

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93 in
71/93, 44/97), 21. in 44. člena navodil o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. in 99. 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

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Kremenca II v Postojni

Št.
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strani po Cesti v Staro vas (parc. št. 2614/2) do izhodiščne
točke Cesta na Kremenco (parcela št. 2735). Vse parcele
so v k.o. Postojna.
Grafično je meja prikazana na topografsko katastrskem
načrtu iz 2. člena tega odloka.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za stanovanjsko območje Kremenca II v Postojni - planska celota P19 S 12 (dolgoročni plan Občine Postojna za
obdobje 1986–2000 – Uradni list SRS, št. 8/89, Uradni
list RS, št. 25/93, 30/ 95, 4/97, 9/98), srednjeročni
družbeni plan Občine Postojna za obdobje 1986–1990
(Uradne objave, št. 15/87, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97,
9/98), ki jih je izdelal Investbiro Koper, d.d. (št. projekta 9741, v juniju 1998).
V nadaljevanju teksta se za prostorske ureditvene pogoje za stanovanjsko območje Kremenca II v Postojni uporablja skrajšano ime “PUP Kremenca II”.
2. člen
PUP Kremenca II vsebujejo:
a) besedni del:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih,
– soglasja pristojnih soglasodajalcev,
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor;
b) grafični del:
– izris iz planskih aktov občine,
– topografsko katastrski načrt,
– ureditvena situacija s prikazom funkcionalnih zemljišč in zelenih površin,
– prometna ureditev za območje blokovne zazidave,
– ureditve mirujočega prometa za območje blokovne
zazidave.
3. člen
Odlok o PUP “Kremenca II” vsebuje naslednja določila:
I. Uvodne določbe,
II. Meja območja,
III. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve in druge posege v prostor,
IV. Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter arhitektonsko oblikovanje objektov in drugih posegov v
prostor,
V. Merila in pogoji za urejanje zunanjih površin,
VI. Merila in pogoji za urejanje prometa,
VII. Merila in pogoje za urejanje komunalne infrastrukture,
VIII. Merila in pogoji za varovanje in izboljšanje okolja,
IX. Končne določbe.
II. MEJA OBMOČJA
4. člen
Meja območja PUP Kremenca II poteka:
Na severovzhodni strani po cesti na Kremenco (parcela št. 2735 in 2819), prečka Erazmovo ulico (parc. št.
2818/1), se nadaljuje po parcelnih mejah parcel št. 981,
982, 983, 559/3 in prečka parceli št. 559/1 in 561/47.
Na jugovzhodni strani po parcelnih mejah parcel št. 561/47,
561/76 561/75, 561/12, 561/11, 2826, 2827, 2828,
2829, 2830,2833, 2834, 2837, 2838, 2839, 2840,
2841, 2842, 2843, 2844, 2845 in 620/1. Na zahodni

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
5. člen
Obravnavano območje je stanovanjsko. Lahko se dopolnjuje z oskrbno storitvenimi in uslužnostnimi funkcijami.
Glede na stavbno strukturo, funkcijo in oblikovanje prostora se območje deli na naslednje morfološke celote:
A) območje individualne stanovanjske gradnje,
B) območje blokovne zazidave,
C) območje doma upokojencev,
D) območje oskrbnega centra.
6. člen
S tem PUP se dovoljujejo naslednji posegi:
– nadomestna gradnja objektov,
– dozidave in nadzidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov,
– spreminjanje namembnosti,
– gradnja pomožnih objektov,
– gradnja večnivojskih in nivojskih parkirišč,
– urejanje javnih površin,
– sanacija, rekonstrukcija, gradnja in vzdrževalna dela
na infrastrukturnih objektih in napravah ter
– drugi ukrepi in posegi za varstvo in izboljšanje bivalnega okolja,
– stanovanjska novogradnja kot dopolnilna gradnja na
parc. št. 561/10 in 559/5 k.o. Postojna.
IV. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR
7. člen
Splošni pogoji oblikovanja objektov:
Gabariti novih objektov ali delov objektov se morajo
oblikovati glede na velikost in obliko funkcionalnega zemljišča ter odnosa do sosednjih obstoječih objektov in celostno
kvalitetno zasnovo zunanjih površin.
Glede na prostorske danosti morajo gabariti objektov
ali delov objektov upoštevati elemente naravne osvetlitve in
osončenja bivalnih prostorov.
Tlorisni gabarit objekta vključuje nadstreške, vetrolove,
pokrite terase, balkone in dostopna stopnišča.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti notranji razporeditvi programov, oblikovanju fasad, volumnov, glavnih
vhodov in zunanji ureditvi objektov, ki so izpostavljeni pogledom ob glavnih prometnicah.
Pri oblikovanju fasad objektov in njihove okolice naj se
upošteva uporaba kvalitetnih detajlov, proporcev in materialov, prilagojenih lokalnim klimatskim razmeram in obstoječim ureditvam.
Za pogoje oblikovanja streh in ostalih elementov se
smiselno uporabljajo izhodišča obstoječih objektov in določila Splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Postojna (Uradni list RS, št. 9/98).
Posegi na fasadah večstanovanjskih objektov (npr. zasteklitve balkonov, ograje ipd.) so dopustni, če je zagotov-
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ljena kvalitetna zasnova, usklajena s celostno podobo objekta oziroma fasade.
8. člen
Nadomestni objekt se lahko upošteva v primerih, ko
nov objekt pokriva 2/3 površine obstoječega objekta in
izpolnjuje ostale splošne pogoje.
9. člen
Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov
Dograjuje se lahko:
– individualne stanovanjske objekte in druge objekte
na funkcionalnem zemljišču, tako, da je priporočljiva pozidana tlorisna površina celotnega objekta in vseh na funkcionalnem zemljišču zgrajenih pomožnih objektov do 1/3 pripadajočega funkcionalnega zemljišča,
– dom upokojencev, pri čemer je potrebno zagotavljati
ustrezne in zadostne zunanje površine, brez poslabšanja
bivalnih pogojev neposrednih sosedov in upoštevati celovito
oblikovno zasnovo objekta.
Ob tem je upoštevati, da so številne omejene tudi z:
– odmiki od javnih cest (min. 5 m),
– odmiki od parcelnih meja (min. 2 m),
– višino objekta in
– drugimi splošnimi pogoji tega odloka.
Pri individualnih stanovanjskih objektih so lahko odmiki
tudi manjši ali taki, da se sosednje objekte medsebojno
poveže v niz, vendar si mora v tem primeru poleg splošnih
pogojev investitor pridobiti tudi soglasje sosednjega lastnika. Pogoj odmikov ne velja za že legalno zgrajene objekte.
Pri vseh posegih je potrebno zagotoviti gradbeno tehnično, funkcionalno in oblikovno skladnost posegov na objektih in njihove zunanje ureditve ter ohranitev ali izboljšanje
kvalitetne zasnove objekta in okolice.
10. člen
Pri individualnih stanovanjskih objektih je dovoljena
sprememba višinskih gabaritov do etažnosti največ
K+P+1+M. Pri tem je K (klet) v celoti vkopana etaža in M
(mansarda) bivalno podstrešje z višino zidu ob kapi max.
1,30 m. Vse nižje stavbe je možno nadzidati, pod pogojem,
da se s tem ne poslabšajo bivalni pogoji v sosednjih objektih.
Obstoječa podstrešja stanovanjskih blokov je možno
nameniti za razširitev sosednjih obstoječih stanovanjskih
enot, ki se na ta lahko navežejo. Pri tem je dopustno preoblikovanje strehe za vstavitev novih strešnih oken, frčad, poglobljenih teras ter dvig kote venca do max. 1,20 m pod
pogojem, da gre za tipsko zasnovano preoblikovanje in brez
večjega števila stanovanjskih enot v bloku. Vsi posegi morajo biti usklajeni po proporcih, barvah in detajlih s celotno
podobo objekta (izboljšanje ali ohranitev kvalitetnih elementov osnovne fasade). Gabariti dograjenega ali podkletenega
dela objekta morajo biti usklajeni z obstoječim objektom,
zunanjo ureditvijo in potekom komunalnih naprav.
11. člen
Rušenje dotrajanih objektov in odstranjevanje neustreznih delov:
– vse dotrajane in neustrezne objekte ali dele objektov
je potrebno odstraniti in jih nadomestiti z novimi v skladu s
predpisi in določili tega odloka.
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12. člen
Vzdrževalna dela
Vzdrževalna dela se lahko izvajajo na vseh objektih v
ureditvenem območju. Vzdrževalna dela so dela, pri katerih
se omogoča normalna uporaba objektov in naprav tako, da
se ne spreminja zunanjost, zmogljivost, velikost in namembnost ter se z njimi ne posega oziroma spreminja konstrukcijskih elementov.
13. člen
Spremembe namembnosti
Pri vseh individualnih stanovanjskih objektih je dovoljena sprememba namembnosti dela objekta v poslovne prostore (mirna uslužnostna obrt, trgovina, poslovne storitve).
Navedene spremembe namembnosti so možne pod pogojem, da te dejavnosti:
– ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje nad dopustnimi vrednostmi za stanovanjsko območje,
– ne pomenijo bistvenega povečanja kapacitet nad običajnimi za tovrstni objekt (pri individualnem stanovanjskem
objektu skupaj max: 2 stanovanjski enoti + 1 poslovni prostor),
– znotraj objekta oziroma funkcionalnega zemljišča v
skladu s predpisi zagotavljajo ustrezne prostore in potrebne
manipulacijske površine brez bistvenih dodatnih obremenitev komunalnih objektov in naprav.
14. člen
Gradnja pomožnih objektov
Gradnja pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču individualnih stanovanjskih hiš je možna samo kadar gre
za takšne vrste pomožnih objektov, ki sodijo v mestno stanovanjsko sosesko. Takšni objekti so: nadstreški teras, letne kuhinje, vetrolovi, pergole, nadstreški za parkirne prostore, garaže, vrtne ute, kleti, shrambe in podobno.
Vsi posegi morajo upoštevati določila glede kvalitetne
zasnove in oblikovanja objektov, obveznih odmikov in pozidane površine funkcionalnega zemljišča.
Oblikovanje pomožnih objektov mora biti usklajeno s
kvalitetnimi detajli arhitekture osnovnega objekta, objekti v
soseščini in značajem območja.
15. člen
Tolerance
V celoti vkopani prostori, ki so tlakovani ali ozelenjeni in
so s tem del zunanje ureditve, se ne štejejo v razmerje
pozidanih površin. Izvedba vkopanih prostorov je dopustna,
kolikor ne ovira, prejudicira ali spreminja urbanistične in
prometne zasnove, razmerja javnih in zasebnih površin, ne
slabša okoljevarstvenih razmer ter bistveno ne spreminja
obremenitev in zasnove komunalnih naprav in njihovih priključkov. Pri obstoječih objektih je možna izvedba kleti,
vendar mora biti zagotovljeno ustrezno odvajanje odpadnih
vod. Za pridobitev dovoljenja za gradnjo teh je potrebno
izdelati tudi načrt zunanje ureditve.

V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE ZUNANJIH
POVRŠIN
16. člen
Funkcionalna zemljišča
Možnosti ureditve funkcionalnih zemljišč (določitve,
zaokrožitve, delitve ipd.) se skladno s predpisi in po določilih tega odloka preverijo v lokacijskem postopku.
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Med ulicami F. Smrduja, Rožno ulico in Erazmovo
ulico se parceli neuporabnih peš poti priključijo stičnim funkcionalnim zemljiščem individualnih stanovanjskih objektov.
Določijo se nova funkcionalna zemljišča stanovanjskim
blokom. Predlog funkcionalnih zemljišč temelji na maksimalnem priključevanju okoliških površin, vključno z nivojskimi
parkirišči ob blokih.
Večnivojska in vkopana parkirišča, ki pokrivajo potrebe
več blokov ter dostopne ceste imajo določena lastna funkcionalna zemljišča. Funkcionalna zemljišča večnivojskih in
vkopanih parkirišč se po izvedbi le teh lahko smiselno priključujejo funkcionalnim zemljiščem sosednjih blokov. Določijo se nova funkcionalna zemljišča individualnim stanovanjskim objektom v Erazmovi ulici, ki vključujejo parcele do
roba zemljišča avtoceste in dele parcel do roba pločnika ob
Erazmovi ulici.
Poteki mej funkcionalnih zemljišč so prikazani v grafičnem delu PUP.
17. člen
Ob vseh obodnih cestah, ulicah in javnih poteh obravnavanega območja se skladno s prostorskimi možnostmi in
potekom komunalnih vodov zasadi drevorede in javne površine opremi z ustrezno urbano opremo (javna razsvetljava,
klopi, igrala, koši za odpadke ipd.). Otroška igrišča je potrebno krajinsko-arhitekturno dopolniti in opremiti z otroškimi igrali.
Izvedba parkirišč in parkirnih objektov mora v maksimalni možni meri upoštevati in ohraniti obstoječe kvalitetno
drevje in drugo zelenje. Ob vseh parkiriščih in voznih cestah
se mora ob upoštevanju poteka komunalnih naprav zasaditi
drevje in grmovnice v smislu parkovne ureditve. Pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor mora investitor predložiti tudi projekt krajinsko-arhitekturne ureditve.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
18. člen
Ob vseh javnih cestah je glede na prostorske in terenske možnosti predvidena ureditev peš površin.
Peš površine (pešpoti, pločniki, ploščadi), namenjene
izključno pešcem, morajo biti temu primerno oblikovane,
višinske razlike pa premoščene z rampami za otroške in
invalidske vozičke.
Interno prometno omrežje soseske ne sme omogočati
tranzita, zato je potrebno predvideti morebitne prometne in
arhitektonske ovire za zagotavljanje omejitve hitrosti vozil.
Pivško cesto se z dnem uveljavitve tega odloka lahko
preuredi v enosmerno cesto z vzdolžnim parkiranjem. Enosmeren promet poteka v smeri od Ceste na Kremenco do
Ceste v Staro vas s parkirnimi boksi na zahodni strani ceste.
Za spremembo prometnega režima, postavitev prometnih znakov in označb na cestišču mora biti izdelan prometni
projekt.
19. člen
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati varovalne pasove javnih cest. Za morebitne posege v varovalnih
pasovih mora investitor upoštevati urbanistične pogoje in
pogoje cestnega upravljalca.
Objekti morajo biti oddaljeni od javnih cest min. 5 m.
Vsako funkcionalno zemljišče mora imeti javen dovoz
minimalne širine 3 m.
Pri načrtovanju novih posegov in urejanju obstoječih
objektov in površin je potrebno upoštevati zahtevo, da se
poleg drugega preveri in uskladi (pravilno načrtuje ali izbolj-
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ša) lokacije odjemnih mest in dovoznih poti za odvoz smeti.
20. člen
Znotraj pripadajočega funkcionalnega zemljišča je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih ali garažnih prostorov, in sicer:
– za stanovanjske objekte minimalno 1,5 prostora na
vsako stanovanjsko enoto,
– po 1 parkirni prostor na 30 m2 trgovskega ali drugega poslovnega prostora, vendar najmanj 3 parkirne prostore
na en trgovsko poslovni prostor.
Ureditev parkirnih prostorov se prikaže v projektu za
gradnjo objekta oziroma njegovo zunanjo ureditev ali adaptacijo.
Pri novogradnjah, spremembi namembnosti ali dozidavi so to obvezni pogoji.
Pri zasnovi, načrtovanju in ureditvi parkirišč je potrebno
upoštevati dostope in dovoze do objektov na sosednjih parcelah.
21. člen
V območju blokovne zazidave je dovoljena gradnja novih nivojskih in večnivojskih parkirišč. Večnivojska in vkopana parkirišča se lahko izvedejo z garažnimi boksi. Dispozicija in možne rešitve parkirišč in dovozov so prikazani v grafičnem delu PUP.
22. člen
Nivojske parkirne prostore se lahko izvede nadkrite s
pergolo, ustrezno oblikovano nadstrešnico ali kot garažni
niz. Oblikovna in konstrukcijska zasnova nadstrešnic ali garažnega niza mora biti enotno zasnovana in izvedena. Navedene izvedbe so možne le v primeru, če je zagotovljeno
ustrezno število parkirnih prostorov za celoten stanovanjski
blok.
Javnih parkirnih površin se ne sme ograjevati ali kakorkoli drugače omejevati njihove javne rabe.
VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
23. člen
Območje je komunalno opremljeno. Predvidena je izgradnja, rekonstrukcija in sanacija komunalnih naprav (tudi
kot tranzit) skladno s potrebami območja in programi upravljalcev. Pogoj za izvajanje dopolnilne gradnje, dozidav in
sprememb namembnosti je istočasna sanacija, rekonstrukcija ali novogradnja nujno potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav. Ta se za vsak posamezni primer ugotavlja v
lokacijskem postopku glede na pogoje pristojnih soglasodajalcev in upravljalcev.
Predvidena je dograditev omrežja javne razsvetljave ob
vseh cestah in drugih javnih površinah.
24. člen
Pri vseh ureditvah je potrebno upoštevati določila odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju (Uradni list RS,
št. 35/95). Začasno so dovoljene postavitve kontejnerjev za
plin, skladno z odlokom o postavitvi pomožnih objektov za
potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št.
23/97).
25. člen
Zbiranje odpadkov je predvideno v smetnjakih standardne izvedbe, katerih lokacija se določi v projektih zunanje ureditve. Odpadki se odvažajo na komunalno deponijo.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN
IZBOLJŠANJE OKOLJA

Uradni list Republike Slovenije
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

Varstvo okolja
26. člen
Hrup
V poslovnih prostorih se smejo opravljati le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo škodljivih vplivov v okolje nad dovoljenimi mejami za stanovanjsko območje. Pri projektiranju,
gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci
in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih
ravneh hrupa za okolje. Z aktivnimi protihrupnimi ukrepi
mora povzročitelj hrupa doseči nivo varovanja delovnega in
bivalnega okolja pred večjim izvorom hrupa skladno s predpisi za stanovanjsko območje.
27. člen
Zrak
Za varstvo pred prekomernimi emisijami iz lokalnih virov je treba racionalizirati število kurišč, načrtovati je treba
priključitev na plinovodno omrežje. Možno je izvesti tehnološke posodobitve z uporabo ekološko ustreznejše energije
(plin, lahko kurilno olje, elektrika, alternativni viri energije...).
28. člen
Podtalje
Potrebno je preprečevati možnost onesnaževanja morebitnih vodnih virov.
Vse prometne površine morajo biti izvedene z oljenepropustno prevleko in odvodnjavane preko lovilcev olj v
kanalizacijo.
Vsa skladišča goriv morajo biti izvedena tako, da je
onemogočen izliv v kanalizacijo ali podtalje.
29. člen
Varstvo pred požarom
Zagotoviti je potrebno zadostne odmike od objektov
oziroma ustrezne tehnične ukrepe za preprečitev širjenja ali
prenosa požara z objekta na objekt, zadostne količine požarne vode in izvesti ustrezno hidrantno omrežje. Do vseh
objektov mora biti zagotovljen intervencijski dovoz minimalne širine 3 m.
30. člen
Ureditveno območje se nahaja znotraj območja obvezne izgradnje zaklonišč. Ob načrtovanju posegov je potrebno
upoštevati določila predpisov o graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
IX. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v tem območju preneha
veljati odlok o zazidalnem načrtu Kremenca II v Postojni
(Uradne objave, št. 4/73) in njegovi spremembi (Uradne
objave, št. 7/74 in 23/89).
32. člen
PUP Kremenca II je stalno na vpogled na Občini Postojna in Krajevni skupnosti Postojna.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

3694.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o
dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Postojna

Na podlagi 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

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
pravilnika o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Postojna
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list
RS, št. 4/97; v nadaljevanju: pravilnik) se črta drugi odstavek 3. člena.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
Predlog seznama prosilcev, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za dodelitev sredstev, ki so v proračunu namenjena za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva, pripravi strokovna služba oddelka za proračun in gospodarstvo Občine
Postojna na osnovi predloga Odbora za gospodarstvo občine Postojna.
3. člen
Doda se nov 9.a člen, ki glasi:
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme in izda župan. Če se
prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko v roku osmih dni od
prejema sklepa vloži pritožbo na župana, ki preizkusi svojo
odločitev in jo lahko spremeni.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti, lahko poleg banke preveri tudi
Odbor za gospodarstvo, skupaj s strokovno službo občinske uprave.
5. člen
Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.
6. člen
Spremembe pravilnika se objavijo v Uradnem listu RS
in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.
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ROGAŠKA SLATINA
3695.

Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za
komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93
in 29/94) je Občinski svet občine Kozje dne 15. 10. 1998,
Občinski svet občine Podčetrtek dne 7. 10. 1998, Občinski svet občine Rogatec dne 8. 10. 1998, Občinski svet
občine Šmarje pri Jelšah dne 1. 10. 1998 in Občinski svet
občine Rogaška Slatina dne 30. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi OKP javnega podjetja za
komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
1. člen
Bivša Občina Šmarje pri Jelšah je z odlokom o organizaciji javnega podjetja z dne 4. 5. 1994 (Uradni list RS, št.
30/94) ustanovila “Obrtno komunalno podjetje “ javno podjetje za komunalne storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, ki po
vzpostavitvi lokalne samouprave opravlja komunalne dejavnosti za območje novonastalih občin, zato Občina Kozje,
Kozje 37, Kozje, Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, Podčetrtek, Občina Rogatec, Rogatec 59, Rogatec, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 22, Rogaška Slatina in Občina
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, prevzamejo ustanoviteljske pravice na tem podjetju.
2. člen
Ustanoviteljice se dogovorijo, da je pravno organizacijska oblika javnega podjetja družba z omejeno odgovornostjo.
3. člen
Firma javnega podjetja je: OKP javno podjetje za komunalne storitve, Rogaška Slatina, d.o.o.
Skrajšana firma podjetja je: OKP, Rogaška Slatina,
d.o.o.
Sedež podjetja je: Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13.
4. člen
Dejavnost podjetja je:
– E/40.30 oskrba s paro in toplo vodo,
– E/41.00 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– F/45.21 splošna gradbena dela,
– I/64.20 telekomunikacije,
– K/74.40 ekonomska propaganda,
– O/90.00 storitve javne higiene.
5. člen
V okviru dejavnosti iz 4. člena tega odloka, podjetje kot
gospodarsko javno službo, za občine ustanoviteljice, opravlja oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
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Podjetje v okviru dejavnosti iz prvega odstavka tega
člena, izvaja javna pooblastila, v skladu s področnimi zakoni
oziroma predpisi.
6. člen
Dejavnost podjetja se spremeni na predlog skupščine
s spremembo tega odloka.
7. člen
Osnovni kapital podjetja je 18,354.000 SIT, ki ga predstavlja bilančna vrednost podjetja po delitveni bilanci med
občinami ustanoviteljicami javnega podjetja.
8. člen
Osnovni vložek posamezne občine v osnovnem kapitalu podjetja se določijo z upoštevanjem kriterija števila prebivalcev in količino povprečne porabe vode v letih 1995,
1996 in 1997 tako, da so osnovni vložki kot sledi:
1. Občina Kozje, osnovni vložek 1,505.028 SIT, poslovni delež 8,2% ,
2. Občina Podčetrtek, osnovni vložek 2,698.038 SIT,
poslovni delež 14,7%,
3. Občina Rogatec, osnovni vložek 1,560.090 SIT,
poslovni delež 8,5%,
4. Občina Rogaška Slatina, osnovni vložek 7,782.096
SIT, poslovni delež 42,4%,
5. Občina Šmarje pri Jelšah, osnovni vložek
4,808.748 SIT, poslovni delež 26,2%.
9. člen
Ustanoviteljice dajejo javnemu podjetju v upravljanje
infrastrukturne objekte in naprave s katerimi je podjetje upravljalo na dan sprejema tega odloka.
10. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
11. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki so v njegovi lasti.
12. člen
Podjetje ima vsa poooblastila v pravnem prometu s
tretjimi osebami, razen za promet z nepremičninami, kjer je
potrebno soglasje ustanoviteljic.
13. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– skupščino,
– nadzorni svet,
– svet delavcev,
– direktorja.
14. člen
Člani skupščine so župani občin ustanoviteljic podjetja, kot zastopniki občin ustanoviteljic podjetja.
15. člen
Pri odločanju ima član skupščine na vsakih dopolnjenih 10.000 tolarjev osnovnega vložka en glas.
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16. člen
Skupščina:
– s soglasjem ustanoviteljic sprejema statut podjetja,
– sprejema splošne akte podjetja razen tistih, ki so v
skladu z zakoni, odloki in sklepi ustanovitelja v pristojnosti
ustanovitelja,
– sklepa podjetniško kolektivno pogodbo s sindikati
podjetja,
– na predlog nadzornega sveta, odloča o cenah storitev podjetja o katerih v skladu z zakonom ne odloča ustanovitelj,
– odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT,
– daje predhodno soglasje k poslovnemu poročilu,
obračunu in zaključnemu računu,
– kot drugostopenjski organ odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev,
– imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta podjetja,
– na predlog nadzornega sveta odloča o povečanju in
zmanjšanju osnovnega kapitala,
– obravnava predloge sindikatov podjetja, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic delavcev določenih z zakonom,
– odloča o drugih zadevah določenih s tem statutom in
zakoni.
17. člen
Sklic in način dela skupščine se določi s statutom
podjetja.
18. člen
V nadzornem svetu je sedem članov od tega je pet
članov predstavnikov občin ustanoviteljic tako, da je iz območja vsake občine ustanoviteljice en predstavnik in dva
člana predstavnikov delavcev.
19. člen
V podjetju deluje svet delavcev v skladu z zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju in s statutom podjetja.
20. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenujejo in razrešujejo občinski sveti občin
ustanoviteljic na predlog skupščine podjetja, ki izvede javni
razpis in postopek izbire med kandidati.
21. člen
Ustanoviteljice javnega podjetja:
– določajo posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter
za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odločajo o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin, v okviru svojih pristojnosti,
– sprejemajo poslovno poročilo, obračune in zaključni
račun podjetja,
– imenujejo in razrešujejo direktorja.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo občinski sveti občin
ustanoviteljic.
Odločitve iz prvega odstavka tega člena se sprejemajo
tako, da se analogno uporablja 15. člen tega odloka.
Spremembe in dopolnitve tega odloka pa sprejemajo
občinski sveti občin ustanoviteljic tako, da je odločitev sprejeta, če jo sprejmejo vsi občinski sveti.
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22. člen
Morebitno izgubo, ki nastane pri javnih dejavnostih zaradi vpliva države in ustanovitelja na cene in druge pogoje
poslovanja pokrivajo ustanovitelji v sorazmerju z vloženim
kapitalom v podjetje.
V primeru, če je izguba posledica odločitve posamezne ustanoviteljice jo v tem delu krije ustanoviteljica sama v
celoti.
V primeru, če se določena dejavnost podjetja izvaja
samo na območju posameznih ustanoviteljic krijejo izgube iz
takšne dejavnosti tiste ustanoviteljice na katerih območju se
ta dejavnost izvaja.
23. člen
Dobiček podjetja se deli med ustanoviteljice v razmerju
z vloženim kapitalom, kolikor ni z zakonom ali statutom
določeno drugače.
24. člen
Izstop ali izločitev posameznega družbenika je možna
samo na podlagi sodne odločbe.
25. člen
Podjetje je dolžno posredovati občinskim svetom občin ustanoviteljic v soglasje uskladitev statuta podjetja s tem
odlokov v roku 90 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
26. člen
V roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka se konstituira
skupščina podjetja.
27. člen
Do izteka mandata članom nadzornega sveta opravljajo
funkcijo članov dosedanji člani nadzornega sveta.
28. člen
Vršilec dolžnosti direktorja podjetja opravlja svojo
funkciijo do imenovanja direktorja.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji javnega podjetja (Uradni list RS, št. 30/94).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0007-007/98
Rogaška Slatina, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3696.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška
Slatina

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) in v skladu s 3. členom zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) je Občinski svet
občine Podčetrtek dne 10. 9. 1998, Občinski svet občine
Rogaška Slatina dne 30. 9. 1998, Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah dne 1. 10. 1998 in Občinski svet občine
Rogatec dne 8. 10. 1998 sprejel

Št.

publike Slovenije, na obodu pa izpisano Glasbena šola Rogaška Slatina.
Ravnatelj glasbene šole sprejme sklep o hrambi in
uporabi pečatov glasbene šole ter določi delavce, ki so
zanje odgovorni.
7. člen
Organi glasbene šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom občine Podčetrtek, Rogatec, Šmarje
pri Jelšah in Rogaška Slatina ustanavljajo na področju osnovnega glasbenega izobraževanja Javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Rogaška Slatina.
2. člen
Ime šole je: Javni vzgojo-izobraževalni zavod Glasbena
šola Rogaška Slatina.
Skrajšano ime šole je: Glasbena šola Rogaška Slatina.
Sedež glasbene šole je: Kidričeva ulica 6, Rogaška
Slatina.
3. člen
Glasbena šola izvaja osnovno glasbeno izobraževanje
na sedežu glasbene šole v Rogaški Slatini, v podružnični
šoli v Šmarju pri Jelšah in v dislociranem oddelku Bistrica ob
Sotli.
V Rogaški Slatini se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje za potrebe Občine Rogaška Slatina in Rogatec, ter po
potrebi za druge občine.
V Podružnični šoli Šmarje pri Jelšah se izvaja osnovno
glasbeno izobraževanje za potrebe Občine Šmarje pri Jelšah.
V dislociranem oddelku Bistrica ob Sotli se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje za potrebe Občine Podčetrtek.
Glasbena šola lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novem dislociranem oddelku ali ukine obstoječega, če so za to podani zakonski razlogi.

4. člen
Dejavnost šole je:
– M/80.421; dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.
5. člen
Glasbena šola opravlja javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku določenim z
zakonom.
6. člen
Glasbena šola ima pečat okrogle oblike premera
35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Re-
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8. člen
Svet glasbene šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
9. člen
Svet glasbene šole ima poleg pristojnosti, določenih z
zakonom še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet glasbene šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti glasbene
šole določene naloge.
10. člen
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin:
– Rogaška Slatina
enega predstavnika;
– Šmarje pri Jelšah
enega predstavnika;
– Podčetrtek in Rogatec skupaj enega predstavnika.
Občini, ki imata skupnega predstavnika kot je določeno v prvem odstavku tega člena, ga imenujeta vsaka za eno
mandatno obdobje.
11. člen
Predstavnike delavcev glasbene šole imenujejo delavci
glasbene šole na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate
predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati glasbene
šole in zbor delavcev.
Med predstavniki delavcev šole mora biti zastopana
Podružnična šola Šmarje pri Jelšah z enim predstavnikom.
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Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev glasbene šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili
večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
12. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
glasbene šole se, do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
13. člen
Svet glasbene šole najkasneje 60 dni pred iztekom
mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
glasbene šole po njegovem konstituiranju.
14. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih
razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet glasbene šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz
prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če
je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
15. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ glasbene šole je
ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje glasbene
šole ter šolo zastopa in je odgovoren za zakonitost njenega
dela.
16. člen
Ravnatelja imenuje svet glasbene šole po postopku in
pod pogoji določenimi z zakonom.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Podružnična šola ima vodjo.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole
v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno
pooblasti.
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17. člen
Strokovni organi glasbene šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik in strokovni aktiv.
18. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov glasbene
šole se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
19. člen
Za sestavo in pristojnosti sveta staršev se neposredno
uporabljajo določbe zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
20. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je glasbena šola uporabljala za
opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Glasbena šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
21. člen
Občine ustanoviteljice prispevajo v posameznem šolskem letu za dogovorjene programe finančna sredstva in
sicer:
a) za dodatne dogovorjene programe na osnovi števila
vključenih otrok,
b) za dogovorjeni program investicijskega vzdrževanja
občine prispevajo sredstva v deležu glede na 3-letno povprečje števila otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v
program osnovnega glasbenega izobraževanja oziroma glasbeno šolo,
c) za nove investicije občine dogovorijo način financiranja s posebnim dogovorom.
22. člen
Glasbena šola pridobiva sredstva za opravljanje javne
službe iz državnega proračuna, iz proračuna občine, kjer je
sedež zavoda, iz prispevkov staršev in iz sredstev ostalih
občin ustanoviteljic za dogovorjene programe, lahko pa tudi
iz drugih virov.
23. člen
Glasbena šola nastopa v pravnem prometu, povezanim
z dejavnostjo za katero je ustanovljena, samostojno.
Glasbena šola odgovarja za svoje obveznosti do višine
sredstev s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti glasbene šole do višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu z 20. členom tega odloka.
Podružnična šola Šmarje pri Jelšah v pravnem prometu
nima pooblastil.
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja glasbena
šola za opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
O načinu kritja primanjkljaja sredstev za delo glasbene
šole odloča svet glasbene šole v soglasju z ustanoviteljicami.
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25. člen
Delo glasbene šole je javno.
Javnost dela glasbene šole se zagotavlja s sporočili
staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo
prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov glasbene šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu glasbene šole,
razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi
predpisi ali jih ravnatelj glasbene šole izrecno povabi.
O delu glasbene šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
26. člen
Ravnatelj in drugi delavci glasbene šole morejo varovati
listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih glasbeni šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
27. člen
Svet glasbene šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta glasbene šole v skladu s tem odlokom.
28. člen
Ravnatelj glasbene šole nadaljuje s svojim delom do
izteka dobe za katero je imenovan.
Ravnatelj glasbene šole je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da glasbena
šola uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet glasbene šole
v skladu s tem odlokom ter priglasiti spremembe vpisa v
sodni register v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.

Št.
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Št. 06202-0007-06/98
Rogaška Slatina, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Početrtek
Marko Stadler l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar l. r.

3697.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb dela
zazidalnega načrta S8a Tržišče za območje
Jagros

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96,
45/98) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 37.
redni seji dne 30. 9. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb dela
zazidalnega načrta S8a Tržišče za območje
Jagros
I
Občinski svet občine Rogaška Slatina odreja javno razgrnitev osnutka sprememb dela zazidalnega načrta soseske
S8a Tržišče, ki ga je izdelal razvojni center Celje – TOZD
Planiranje, pod št. 17/84 in je bil objavljen v Uradnem listu
SRS, št. 1/87.
II
Osnutek sprememb navedenega zazidalnega načrta se
nanaša na območje trgovskega podjetja Jagros.

29. člen
Glasbena šola Rogaška Slatina je pravna naslednica
Vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Rogaška Slatina, p.o., Rogaška Slatina, Kidričeva ulica št. 6, ki je vpisan
v sodni register pri Okrožnem sodišču Celje v reg. vl. št.14347-00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb zazidalnega načrta S8a Tržišče se začne naslednji dan po objavi tega sklepa
v Uradnem listu RS na sedežu Občine Rogaška Slatina in
traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.

30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o razdelitvi VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode
in ustanovitvi javnih zavodov v občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 33/91), ki so v nasprotju z določbami tega
odloka.

IV
V času javne razgrnitve sprememb zazidalnega načrta
bo organizirana javna obravnava, ki jo na sedežu Mestne
krajevne skupnosti Rogaška Slatina organizira oddelek za
okolje in prostor Občine Rogaška Slatina.

31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

V
V 15 dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni
organ Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Rogaška Slati-
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na. Če v tem roku pripomb ni se šteje, da se Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predlogi, ki so jih podale fizične ali pravne osebe
se pošljejo županu Občine Rogaška Slatina. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu
svetu občine Rogaška Slatina.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0007-13/98
Rogaška Slatina, dne 14. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer 40 tolarjev za 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 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 Rogašovci 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. 162/98
Rogašovci, dne 14. oktobra 1998.

ROGAŠOVCI
3698.

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

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) 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 9. 10. 1998
sprejel

3699.

Sklep spremembah v občinski volilni komisiji
Občine Rogašovci

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Rogašovci

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 9. 10. 1998 sprejel

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci.

SKLEP
spremembah v občinski volilni komisiji
Občine Rogašovci

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 za 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 pripadli 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 stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

1
Razreši se namestnica predsednice Občinske volilne
komisije Občine Rogašovci, mag. Darja Senčur, Kajuhova
28, Murska Sobota.
2
Za namestnika predsednice Občinske volilne komisije
Občine Rogašovci se imenuje Drago Ružič, Brodarska ul.
42, Krog.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.
Št. 163/98
Rogašovci, dne 14. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.
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SEŽANA
3700.

Odlok o turistični taksi v Občini Sežana

Na podlagi 22. in 23. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 in 55/98)
je Občinski svet občine Sežana 29. septembra 1998 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Sežana
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Sežana, način poročanja in nadzor.
2. člen
Turistična taksa se določa v točkah v skladu z zakonom
o pospeševanju turizma.
Višina turistične takse je določena ob upoštevanju vrste turističnih gostinskih obratov v občini, obsega ugodnosti
in storitev, ki se jih brezplačno nudi turistom.
3. člen
Za območje Občine Sežana se določi turistična taksa v
višini 8 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna
vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne osebe, podjetniki, podjetniki posamezniki ter
sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo goste na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne, fizične osebe in
društva) so dolžne predložiti davčnemu organu in upravi
Občine Sežana mesečno poročilo o plačani turistični taksi
do 25. v mesecu za pretekli mesec.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvene zmogljivosti,
število prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so
uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter
mesec, na katerega se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne
in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je
predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor v 28. členu določa
zakon o pospeševanju turizma, opravlja nadzor v skladu s
svojimi pooblastili tudi pristojen organ občinske uprave. Nadzor se opravi na podlagi oddanega poročila o plačani turistični taksi. Pravna ali fizična oseba, društvo so dolžni izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.
6. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja
zakon o pospeševanju turizma.
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7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha odlok o krajevni turistični taksi v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 54/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05-01/98-1
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
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3701.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Sežana

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena in
tretjega odstavka 95. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni lsit RS, št. 28/95, 35/95 in 55/98) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Sežana
opravljajo kot gospodarske javne službe in določa način
njihovega opravljanja.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih
in drugih standardov ter normativov, v okviru racionalno,
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
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– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali
več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to
narekuje narava dejavnosti, ki je določena kot gospodarska
javna služba,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je ta oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei.
5. člen
Kadar je zaradi smotrnosti in koristi Občine Sežana
primerno, se le-ta lahko povezuje z ostalimi občinami v
enotne funkcionalno in prostorsko zaokrožene oskrbovalne
sisteme opravljanja gospodarskih javnih služb.
Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.
6. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih
dobrin, iz proračunskih sredstev ter iz drugih virov, določenih z zakonom ali občinskim odlokom.
Cena javnih dobrin se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok.
7. člen
Občina Sežana lahko za financiranje lokalnih javnih
služb predpiše takso (davek) v skladu s predpisi, ki urejajo
financiranje javne porabe in nalog lokalnih skupnosti.

II. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

III. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

3. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, tega odloka in odlokov, ki jih
Občinski svet občine Sežana sprejme za eno ali več javnih
služb.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja službe po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– pogoje, in način javne, posebne in podrejene rabe
objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje službe,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.

8. člen
Občinske javne službe v Občini Sežana so naslednje:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
8. gasilstvo,
9. urbanistično načrtovanje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
10. javna razsvetljava,
11. oskrba s plinom, upravljanje in vzdrževanje plinovodne infrastrukture,
12. urejanje in vzdrževanje ulic, cest in trgov za katere
skrbi občina,
13. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
14. plakatiranje,
15. upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda,
16. deratizacija in dezinsekcija,
17. kabelska napeljava za TV,
18. urejanje mirujočega prometa.
Dejavnosti navedene od 1. do 8. točke tega člena so
obvezne gospodarske javne službe, ostale dejavnosti so
izbirne. Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih s sklepom določi občinski
svet. Gospodarske javne službe se izvajajo na celotnem
območju Občine Sežana, razen v primerih, če z odlokom o
izvajanju za posamezno gospodarsko dejavnost ni drugače
določeno.

4. člen
Občina Sežana zagotavlja gospodarske javne službe
skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar ni pogojev za ustanovitev
javnega podjetja, ker bi bilo to nenekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne
bi bila smotrna.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota občinske uprave:
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi
njihove narave ni mogoče opravljati profitno,
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IV. STROKOVNE TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
9. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska
uprava.
Naloge iz prvega odstavka tega člena se nanašajo zlasti na:
– strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z načrtovanjem in vzdrževanjem objektov in omrežij ter drugih objektov, če niso prenešena na režijski obrat, zavod,
javno podjetje, koncesionarja ali osebo, v dejavnost katere
občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,
– naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb
in osebami, na katere so prenešene posamezne naloge iz
tega člena,
– naloge v zvezi z izgradnjo informacijskega sistema
javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
s pridobivanjem izvajalcev, izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe ter naloge v zvezi s pripravo razpisov in
pogodb,
– določanje pogojev za dovoljenja za priključevanje novih uporabnikov na objekte, naprave in omrežja s področja
javnih služb,
– vodi register pogodb z izvajalci dejavnosti s področja
gospodarskih javnih služb,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom ali programom dela.
10. člen
Posamezna dela iz pristojnosti občinske uprave se lahko s pogodbo prenesejo na registrirano izvajalsko organizacijo ali samostojnega izvajalca, če je to ekonomično in zagotavlja večjo racionalnost.
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14. člen
V primeru, da uporabniki gospodarske javne službe,
organizirani v različnih zasebnih, zadružnih ali drugih organizacijskih oblikah, sami financirajo izgradnjo infrastrukture za
opravljanje ene od lokalnih gospodarskih služb iz 8. člena
tega odloka, lahko občinski svet s sklepom prenese izvajanje lokalne gospodarske službe na to organizacijsko obliko.
Razmerje med njima se določi s posebno pogodbo.
15. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana št.
260-2/94, z dne 16. 4. 1994 (Uradne objave št. 45/94).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01-3/98
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3702.

Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini
Sežana

Na podlagi 68. člena zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 28/95, 35/95 in 55/98) in 105. člena zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96
in 35/97) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 29. 9.
1998 sprejel

V. VARSTVO UPORABNIKOV
11. člen

ODLOK
o oglaševanju in plakatiranju v Občini Sežana

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov javnih dobrin. Naloge in pooblastila, se določijo s posebnim aktom.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

12. člen
Svet uporabnikov javnih dobrin:
– varuje interese uporabnikov in daje občinski upravi
predloge s področja gospodarskih javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev
storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili.
Materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov zagotavlja občinski svet.
Občinska uprava je dolžna zagotoviti obravnavo pripomb in predlogov sveta uporabnikov.
VI. PREHODNE DOLOČBE
13. člen
Do sprejetja posameznih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb iz 8. člena tega odloka, vendar največ eno
leto po uveljavitvi tega odloka, le-te izvajajo izvajalci, določeni po prejšnjih predpisih. Razmerja med občino in izvajalci
se uredijo s posebno pogodbo.

1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje objektov in naprav (v nadaljevanju: reklamni objekti) za nameščanje obvestil v obliki plakatov, napisov, znakov, transparentov, simbolov ipd. (v nadaljevanju: oglasi) ob vseh
cestah v Občini Sežana.
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV
2. člen
Reklamni objekti so stalni in prenosni. Stalni reklamni
objekti so: reklamni stebri, reklamne table, na steno pritrjene vitrine, svetlobni (elektronski) panoji in prikazovalniki (displayi), na drogove pritrjene reklamne table ter prostostoječi
panoji.
Prenosni reklamni objekti so: prenosni panoji, transparenti in zastave ter napisi na javnih in drugih vozilih.
Za objekte, navedene v tem členu, se ne plačuje komunalne takse, če so po zakonu ali odloku Občine Sežana
le-ti obvezni.
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3. člen
Reklamni objekti so glede na velikost in obliko nasled-

nji:
1. Veliki panoji (jumbo panoji) dimenzij 5,1x 2,4 in
4x3 m,
2. Prostostoječe in stenske reklamne table ter reklamni panoji velikosti od 2,5 m2 – 12 m2,
3. Prostostoječe in stenske reklamne table ter reklamni panoji velikosti od 0,5 m2 – 2,5 m2,
4. Prostostoječe in stenske reklamne table ter reklamni panoji velikosti do 0,5 m2,
5. Reklamni stebri,
6. Svetlobni (elektronski) panoji in prikazovalniki (displayi) velikosti do 5 m2,
7. Plakati, transparenti in zastave,
8. Reklamne table na drogovih velikosti do 1,5 m2,
9. Reklamne vitrine do 2 m2,
10. Reklamne vitrine nad 2 m2.
III. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV
IN DEJAVNOST OGLAŠEVANJA
4. člen
Za izvajanje reklamnega oglaševanja na reklamnih stebrih, reklamnih stenah, vgrajenih tablah, na steno pritrjenih
vitrinah, ki so v lasti Občine Sežana in za obešanje transparentov in zastav se v skladu z odlokom o gospodarskih javnih
službah v Občini Sežana podeli koncesija za plakatiranje,
obešanje transparentov in zastav za dobo treh let.
Nameščanje oglasov in plakatov je dovoljeno samo na
oglasnih mestih, ki so določena v koncesijski pogodbi in jih
lahko namešča oziroma odstranjuje samo izbrani izvajalec
oglaševanja.
5. člen
Dejavnost oglaševanja na velikih panojih in na drogovih
javne razsvetljave ima praviloma značaj dobičkonosne dejavnosti.
Cena se določa v pogodbi z občino. Izvajalec oglaševanja se izbere na podlagi javnega razpisa za celotno območje Občine Sežana.
Izvajalec oglaševanja mora obmogočiti nedobičkonosnim organizacijam, katerih dejavnost se sofinancira iz proračuna občine, brezplačno oglaševanje. V dogovoru z izvajalcem oglaševanja in občino lahko nedobičkonosna organizacija, v skladu z določili tega odloka, izvaja oglaševanje tudi
sama.
Prepovedno je odstranjevati in poškodovati oglase, ki
so pravilno nameščeni na oglasnih mestih.
6. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je v času volilne kampanije dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi občina v skladu z zakonom o
volilni kampanji.
7. člen
Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali
vgraditi na mestih, za katera je postavitelj reklamnega objekta pridobil soglasje s strani pristojnega upravnega organa
Občine Sežana.
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Osnova za izdajo soglasja je študija vizualnih komunikacij v širšem mestnem prostoru Sežane, ki jo je pridobil
Urad za urbanistično načrtovanje Občine Sežana.
Upravljalec reklamnega objekta je pravna ali fizična
oseba, ki ureja in vzdržuje objekt, nanj namešča reklame in
obvestila skladno z določili tega odloka.
Postavitelj je hkrati upravljalec reklamnega objekta, lahko pa objekte odda v upravljanje drugi pravni ali fizični osebi.
Občina sklene z upravljalcem reklamnih tabel iz 5. člena
tega odloka pogodbo, katere upravljalec odgovarja za morebitne podizvajalce.
Obliko, velikost in ostale pogoje za postavitev reklamnega objekta potrdi pristojni občinski upravni organ.
Distribucija obvestil ter nameščanje letakov na vetrobranska stekla avtomobilov brez posebnega pisnega dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ni dovoljeno.
8. člen
Po prenehanju pravice oglaševanja reklamnega objekta oziroma reklamnega plakata, ga mora postavitelj oziroma
upravljalec v roku osmih dni odstraniti.
Če postavitelj oziroma upravljalec objekta oziroma reklamnega plakata ne odstrani v predpisanem roku, ga na
njegove stroške odstrani občina oziroma pooblaščena organizacija.
9. člen
Stalne in prenosne reklamne objekte lahko, v skladu s
tem odlokom, postavijo pravne in fizične osebe tudi na lastnih objektih oziroma funkcionalnih zemljiščih.
10. člen
Upravljalci reklamnih objektov so dolžni reklamne objekte redno urejevati in vzdrževati ter jih po potrebi obnavljati.
Prepovedano je poškodovati reklamne objekte in oglase, nameščene na njih.
11. člen
Izvajalec oglaševanja je dolžan izvajati dejavnost oglaševanja tako:
1. da poškodovane oglase nadomesti z novimi oziroma
jih odstrani v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dni,
2. da so oglasna mesta vzdrževana in njihova okolica
urejena,
3. da po preteku datuma veljavnosti oglasa le tega
odstrani, najkasneje v roku dveh dni,
4. da poravna obveznosti iz naslova komunalnih taks v
skladu z določili odloka o komunalnih taksah v Občini Sežana.
IV. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV
12. člen
Reklamnih objektov iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke 3. člena
tega odloka (velikih panojev, svetlobnih in reklamnih panojev in reklamnih tabel) ni dovoljeno postaviti v naslednjih
primerih:
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na energetskih napravah, stebrih, drogovih javne razsvetljave, ograjah in drugih objektih ter drevesih.
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13. člen
Vlogi za postavitev reklamnega objekta je potrebno
priložiti soglasje lastnika zemljišča, mesto, obliko, velikost in
vsebino, kakor tudi dokazilo o prijavi komunalne takse.
14. člen
Z barvo kot reklamnim sporočilom je dovoljeno, v skladu s tem odlokom, označiti objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov in uporabnikov objekta.
15. člen
Svetlobni panoji in prikazovalniki (displayi) se lahko
postavijo le znotraj ureditvenih območij naselij mesta Sežana.

Št.

73 / 30. 10. 1998 / Stran 5727
VIII. NADZOR

22. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
občinski inšpektor in komunalni redar (v nadaljevanju: uradna oseba).
Uradna oseba ima pravico z odločbo:
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo
v roku, ki ga določi,
2. odrediti, da je potrebno reklamni objekt odstraniti:
– če preneha pravica postavljanja,
– če upravljalec reklamnega objekta ne vzdržuje skladno z določili tega odloka,
– če je postavljen brez ustreznega dovoljenja.
IX. KAZENSKE DOLOČBE

V. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV
16. člen
Največja dovoljena velikost reklamnih tabel in panojev
je 6 m2
(3x2m), velikih panojev – jumbo panojev pa 5,1x2,4m
oziroma 4x3 m. Oblika je lahko kvadratna ali pravokotna
(pokončna ali ležeča).
Največja višina reklamne table oziroma panoja ne sme
presegati 3 m, skupna višina v podstavkom pa ne sme biti
višja od 3,5 m.
17. člen
Na enem mestu je lahko postavljenih več reklamnih
objektov, ki morajo biti ločeni med sabo.
18. člen
Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se
mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi
normami.
VI. IZDAJANJE DOVOLJENJ
19. člen
Za postavitev, vgraditev ali pritrditev reklamnih objektov
je potrebno dovoljenje pristojnega upravnega organa Občine
Sežana.
Pred izdajo dovoljenja si upravni organ pridobi mnenje
Urada za urbanistično načrtovanje.
20. člen
Dovoljenje se izda za določen oziroma nedoločen čas.
Dovoljenje se lahko prekliče, če to zahtevajo novonastale
prometne in druge razmere, če znak ni več potreben ali
primeren, če objekt ali bližnja
okolica nista primerno vzdrževana ali niso izpolnjeni
pogoji iz dovoljenja pristojnega upravnega organa Občine
Sežana.

23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 180.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju s 7. členom,
2. reklamnega objekta ne odstrani po prenehanju pravice oglaševanje v skladu z 8. členom,
3. reklamnega objekta ne vzdržuje v skladu z 10. členom,
4. izvaja dejavnost oglaševanja v nasprotju z določili
11. člena,
5. postavi reklamni objekt v nasprotju z določili 12. člena odloka,
6. označi z barvo kot reklamnim sporočilom objekt ali
dele objekta v nasprotju z določili 14. člena,
7. postavi ali namesti svetlobne panoje v nasprotju s
15. členom,
8. ne upošteva določil glede velikosti, oblike in vsebine
reklamnih objektov v skladu s 3., 16., 17. in 18. členom
tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ni izvajalec oglaševanja, če namešča oglase in plakate v nasprotju s 4. členom tega odloka, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
15.000 SIT.
Z mandatno denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje
posameznik, ki ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka.
Mandatna kazen se zaračuna za vsak nepravilno nameščen
plakat.
Plačilo in izterjava mandatne kazni se izvajata v skladu z
zakonom.
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik, če odstrani ali poškoduje oglase, ki
so pravilno nameščeni na oglasnih mestih v skladu s 5. in
10. členom tega odloka.

VII. PREHODNA DOLOČBA
21. člen
Za vse reklamne objekte na območju Občine Sežana,
ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, vgrajeni ali
pritrjeni brez dovoljenja, si morajo investitorji pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa Občine Sežana najkasneje v roku treh mesecev po veljavnosti tega odloka.

X. KONČNI DOLOČBI
26. člen
Z dnem uveljavitve tega doloka prenaha veljati odlok o
plakatiranju in o postavljanju reklam na območju Občine
Sežana (Uradne objave št. 20/91).
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27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-03-4/98
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3703.

Odlok o dimnikarski službi na območju Občine
Sežana

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3., 6., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana in na
osnovi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
28/95, 35/95 in 55/98) je Občinski svet občine Sežana
na redni seji dne 29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o dimnikarski službi na na območju Občine
Sežana

Uradni list Republike Slovenije
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov in sicer:
a) kurišča na olje in plin najmanj enkrat letno,
b) kurišča na trda goriva najmanj šestkrat letno v kurilni
sezani, ki traja od 15. 10 do 15. 4.
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz
naprav navedenih v pri alinei tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji
obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementov;
– vodi evidenco skladišč naftnih derivatov,
– druga dela in naloge, ki so v posredni ali neposredni
povezavi s predhodno naštetimi, katera se določijo s koncesijsko pogodbo.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet
podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na območju celotne Občine Sežana.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja dimnikarske službe kot
gospodarske javne službe in obsega: pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska
služba) s podelitvijo koncesije na območju Občine Sežana.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Sežana (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar);
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za opravljanje gospodarske javne
službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske
pogodbe.

IV. NAČIN FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE
4. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje gospodarske javne službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki
jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cenik storitev se bo oblikoval na podlagi izhodiščne
tarife dimnikarskih storitev in dogovorjenih merilih iz koncesijske pogodbe. Cene potrdi koncedent na predlog koncesionarja.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik prijavljen pri ustrezni davčni upravi;
– da je registriran in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije;
– da predloži referenco o dosedanjem delu.

II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Opravljanje dimnikarske službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se izvaja kot obvezna lokalna
javna služba na malih in srednjih kurilnih napravah. Za srednje kurilne naprave izbirajo lastniki najugodnejšega izvajalca
po tržnem sistemu.

VI. JAVNA POOBLASTILA
6. člen
Na območju Občine Sežana je koncesionar izključni
izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja storitev neposredno uporabnikom storitev.
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VII. OBVEZNOST KONCESIONARJA
7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom pravočasno in kvalitetno
opravljanje dimnikarskih storitev;
– da opravlja storitve v skladu s cenikom;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije
omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela;
– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe;
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak, v skladu s predpisi;
– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah
emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo
zrak in o tem redno obvešča upravo Občine Sežana in
pristojne inšpekcije;
– da spoštuje zahteve, določene s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo;
– da odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi
z opravljanjem dimnikarske službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam,
– ob koncu prvega leta preda občinski upravi kopijo
katastra zavezancev, ob vsakem nadaljnjem zaključenem
letu pa podatke o ažuriranju evidenc.
VIII. IZBOR KONCESIONARJA
8. člen
Koncesija za dejavnost iz drugega člena tega odloka
se podeli na podlagi javnega razpisa.
Glede postopka javnega razpisa se uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih.
9. člen
Javni razpis vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis;
– pričetek in trajanje koncesije;
– izhodiščno tarifo dimnikarskih storitev;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– merila in postopek za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom;
– plačilo minimalne odškodnine za pridobitev koncesije.
10. člen
O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava Občine
Sežana z upravno odločbo.

Št.

73 / 30. 10. 1998 / Stran 5729

11. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v
skladu z zakonom.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Sežana.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
12. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja tri leta.
Koncesijska pogodba se po preteku lahko podaljša.
X. PLAČILO ZA KONCESIJO
13. člen
Plačilo oziroma odškodnina za koncesijo se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo, sredstva iz prejšnjega
odstavka so prihodek proračuna Občine Sežana in se porabijo za razvoj komunalne infrastrukture v Občini Sežana.
XI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska
uprava Občine Sežana.
XII. RAZLOGI ZA PRENEHANJE KONCESIJE
15. člen
Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z
zakonom;
2. z odvzemom koncesije;
3. v drugih primerih, ki jih določa koncesijska pogodba.
16. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo
pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi, ne
podaljšata;
– z odpovedjo;
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo,
ne glede na določila pogodbe v primerih:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku;
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s
predpisi in koncesijsko pogodbo,
– v primeru stečaja koncesionarja,
– če koncesionar ni vzpostavil katastra zavezancev.
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18. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in
tega odloka tudi pravico določiti način zbiranja podatkov za
vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak
iz kurilnih naprav.

XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
19. člen
Uporabniki storitev imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– pravico do prijave na pristojne organe, če so kršene
njihove pravice,
– biti pravočasno obveščeni o času izvajanja dimnikarske službe,
– prijaviti svoje naprave izvajalcu dimnikarske službe in
nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra
in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– dovoliti vstop v prostore, kjer so naprave nameščene,
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o spremembah
na napravah.
Kazenske določbe
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če krši določbe 19. člena tega odloka, odgovorna oseba pravne osebe in posameznik pa z denarno kaznijo
najmanj 20.000 SIT.

XV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju opravljanja
dimnikarske dejavnosti (Uradne objave št. 10/94).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-09-1/98
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3704.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana

Na podlagi 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 35/97) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 in
55/98) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 29. septembra 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo:
– javnega reda in miru,
– občanov in premoženja,
– zdravja in čistoče,
– okolja.
2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju
Občine Sežana ali se trenutno nahajajo na tem območju, so
dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo,
vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali
počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja,
da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo ali opravljajo
dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
3. člen
Na območju Občine Sežana je zaradi varstva javnega
reda in miru prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače:
– v gostinskih obratih v času od začetka obratovalnega
časa do 7.30 zjutraj,
– na bencinskih servisih v času od 22. ure zvečer do
7.30 naslednjega dne;
2. zadrževati se preko dovoljenega obratovalnega časa
v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih;
3. pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega
odnosa do pokojnika v bližnji okolici, kjer ta leži, prepovedano z glasbo ali kako drugače motiti svojce in druge udeležence pogreba;
4. prenočevati po parkih, avtobusnih in železniških postajah, v zapuščenih vozilih in drugih, za to neprimernih
prostorih;
5. kaditi v javnih prostorih, kjer je prepoved kajenja
vidno označena;
6. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dlje kot 3
minute;
7. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač;
8. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem
podatkov in izjav;
9. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne
prireditve in zborovanja (izjema so službeni psi in psi vodniki), kjer je to s strani lastnika ali organizatorja prepovedano;
10. na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov
v stanovanjskih zgradbah;
11. prosjačiti po domovih;
12. povzročati čezmeren hrup in ropot v bližini šol,
zdravstvenih ustanov in drugih javnih ustanov;
13. izzivati pretepe, nerede in prepire;
14. motiti javna zborovanja, sestanke in prireditve;
15. izvajati cirkuške in druge prireditve izven mesta, ki
ga določi pristojni organ;
16. taboriti in kampirati izven za to določenih prostorov;
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17. nadlegovati občane s prodajo predmetov po stanovanjih in prodaja izven tržnic.
4. člen
Za vzdrževanje reda in miru na javnih prireditvah in v
gostinskih lokalih, morajo prireditelji oziroma lastniki lokalov:
1. zagotoviti primerno število redarjev in storiti vse potrebno, da se ohrani red in mir;
2. skrbeti, da se vinjenim osebam ne daje ali toči alkoholnih pijač;
3. skrbeti, da se odstranijo iz prireditvenih prostorov in
gostinskih lokalov osebe, ki kršijo red in mir;
4. skrbeti, da gostje ne prinašajo alkoholnih pijač s
seboj v gostinski obrat ali na prireditveni prostor;
5. zagotoviti, da se prireditve končajo ob času, ki je
določen z dovoljenjem pristojnega upravnega organa;
6. zagotoviti parkirne prostore ter poskrbeti za red in
varnost na njih.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
5. člen
Z namenom, da se zavaruje občane in njihovo premoženje, je prepovedano:
1. se sankati, rolkati, kotalkati, drsati ali igrati z žogo na
javnih cestah in drugih površinah, ki za to niso namenjene;
2. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne
table, oznake ali druge naprave, ki služijo javnemu namenu;
3. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna
kolesa k stenam hiš;
4. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel na kraju, kjer je nevarnost požara;
5. kuriti ogenj na odprtem prostoru v bližini zgradb in
drugih objektov, gozdov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan;
6. sežigati travo, listje ali druge odpadke na krajih, kjer
obstaja možnost, da pride do razširjenega požara;
7. metati kamenje ali druge predmete in streljati, kjer je
lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;
8. puščati domače živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva, ali dopuščati, da domače
živali delajo škodo na vrtovih, njivah, travnikih ali drugih
površinah;
9. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali ali jih zanemarjati;
10. dopuščati, da psi in druge živali motijo okolico ali
jo onesnažujejo, lastnike psov se zavezuje, da pospravijo
pasje iztrebke;
11. na javnih in zasebnih površinah trgati cvetje, sekati
ali poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo, ki je
splošne koristi ali okras okolja, pobirati sadje, poljske in
vrtne pridelke;
12. poškodovati ali odstraniti signalne naprave, prometne znake ali svetilke za razsvetljavo javnega prostora ali
kraja in druge naprave;
13. ovirati promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva, gradbenega materiala ali
drugih predmetov dalj kot 12 ur;
14. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov;
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15. opremljati ograjo ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali steklenimi drobci;
16. sežigati posebne odpadke;
17. imeti kapnico, jamo, jašek ali drugo odprtino in
druge naprave nezavarovane.
IV. VARSTVO MLADOLETNIKOV
6. člen
Mladoletniki, ki še niso dopolnili 16 let brez spremstva
staršev ali skrbnikov ne smejo obiskovati nočnih gostinskih
lokalov.
Mladini mlajši od 16 let je prepovedano točiti ali prodajati alkoholne pijače.
V. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških postajah in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo tako,
da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
2. voditi živali v vozila javnega prometa, otroška igrišča
in pokopališča, razen službenih psov in psov vodnikov;
3. zanemariti osebno čistočo in snago v stanovanjih in
drugih zasebnih prostorih v takem obsegu, da to moti okolico ali utegne škodovati zdravju ljudi;
4. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake in košare;
5. prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije
ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah in
s tem povzročiti smrad ali zgražanje občanov;
6. povzročati ali razširjati smrad, plin, prah, ki prekomerno moti ali neprimerno vpliva v mestnem ali stanovanjskem okolju na občane; pristojni odgan (inšpektor ali redar)
odredi, da se takoj ali v določenem roku prepreči razširjanje
smradu, plina, prahu, na stroške povzročitelja;
7. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli,
kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov.
8. člen
Za red in mir ter čistočo na javnih prireditvah in v javnih
lokalih je odgovoren prireditelj oziroma odgovorna oseba
gostinskega ali drugega javnega lokala.
Odgovorna oseba je dolžna poskrbeti, da se do 22. ure
(v poletnem času do 23. ure) odstranijo iz prireditvenega
prostora ali iz javnih lokalov vsi mladoletniki izpod 16. leta
starosti, razen tistih, ki so v spremstvu staršev ali skrbnikov.

VI. VARSTVO OKOLJA
9. člen
Zaradi varstva okolja je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
2. postavljati šotore, barake, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje, vagone, zasilne in druge podobne objekte, ali kako drugače taboriti na zemljišču brez
dovoljenja; če objektov iz prejšnjega odstavka lastnik ali
uporabnik na poziv pristojnega upravnega organa ne odstrani, ta organ odredi, da se objekti odstranijo na stroške
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lastnika oziroma uporabnika; če lastnika ali uporabnika ni
mogoče ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna občine; v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se
stroški odstranitve izterjajo kasneje;
3. puščati odpadke na kraju taborjenja ali piknika;
4. deponirati drva ali druge podobne predmete stanovanjskih objektov tako, da se ovira prehod ali kvari videz
kraja;
5. prevračati, prestavljati ali onesnažiti klopi, ograje ali
druge naprave na javnih površinah ali ob javnih poteh;
6. opustiti popravilo zgradbe ali naprave, kakor tudi
namestitve in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in
popravilih, ter pustiti nezavarovane jame, jaške in podobno;
7. metati odpadke, nanašati zemljo ali puščati gnojnico
ali greznično vsebino na javne ceste ali na druga neprimerna
mesta;
8. ustavljati ali parkirati vozila na travnikih in drugih
kmetijskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega
upravičenca;
9. puščati neregistrirana vozila ali poškodovana vozila
ter druge predmete na parkirnih in ostalih javnih površinah;
če predmetov iz prejšnjega odstavka lastnik na poziv upravnega organa ne odstrani v roku 3 dni, pristojni upravni organ
odredi, da se predmet odstrani na stroške lastnika; če lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni organ odredi, da
se predmet odstrani na stroške občinskega proračuna; v
primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški izterjajo
naknadno; Občinski svet občine Sežana je pooblaščen za
določitev podjetja odgovornega za odstranitev predmetov iz
prvega odstavka, za določitev kraja zbiranja predmetov iz
prvega odstavka in za določitev upravljalca;
10. parkirati motorna vozila na mestih, ki niso za to
določena brez soglasja lastnika;
11. v naseljih mestnega značaja je prepovedano rediti
domače živali (parklerje, kopitarje, perutnino, kunce ipd.),
razen hišnih ljubljencev;
12. voditi ali jahati konje po zasebnih poteh, površinah, travnikih, njivah in drugih površinah brez soglasja ali
dovoljenja lastnika.
10. člen
Lastniki stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov so
dolžni skrbeti:
1. da so objekti, njihova okolica in dostopne poti urejene in očiščene;
2. da so dovozne poti in pločniki pred objekti vzdrževani in čisti, kar velja tudi za odstranjevanje snega in ledu;
3. skrbeti, da so napisi na poslovnih prostorih ali drugih mestih napisani v slovenskem jeziku.
11. člen
Prireditelji javnih prireditev so dolžni:
– skrbeti za čistočo na prostoru, za katerega so zadolženi;
– poskrbeti za zadostno količino košev za odpadke ter
jih redno vzdrževati;
– po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore počistiti;
– po končani prireditvi prireditveni prostor vzpostaviti v
prejšnje stanje v roku 12 ur naslednjega dne.
12. člen
Za ureditev izložb so odgovorni uporabniki lokalov in
objektov, pri katerih so izložbe.
Izložbe morajo biti primerno in lepo urejene, ne glede
na to, v kakšne namene se uporablja lokal ali drugi objekt, h
kateremu spadajo.
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VII. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvrševanjem tega odloka opravljajo občinski in republiški inšpektorji vsak iz svojega področja, policija, občinski redarji in osebe, ki jih pooblasti župan.
Organi iz prejšnjega odstavka lahko izrekajo kazni in
odredijo ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter
predlagajo uvedbo postopka o prekršku.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje na kraju
samem za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju z
določbami iz 3., 5. in 7. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje na kraju
samem za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju z določbami iz 4., 6., 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
Denarna kazen se izreče za vsak storjeni prekršek. O
plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec denarne
kazni ne plača se mu izda plačilni nalog (položnica). Zoper
izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju prekrška ni
pritožbe. Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju
prekrška, je dolžan denarno kazen plačati v roku 8 dni ali v
tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je
kazen izrekla. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni
se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog: tudi v tem
primeru lahko kazen plača ali vloži vloži ugovor v istem roku.
Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po
pošti. Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo
postopka o prekršku in plačilnim nalogom pristojnemu organu za postopek o prekršku.
Če se denarna kazen ne izterja na kraju prekrška ali če
tisti, ki je storil prekršek ne plača v določenem roku, pa ni
vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izrešitev organu, ki
je pristojen za izterjavo davkov.
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.
Za kršitvi navedene v prvem in drugem odstavku tega
člena se z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev kaznuje
pravna oseba, njena odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
najmanj 20.000 tolarjev.
IX. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, se preneha uporabljati odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana (Uradne
objave, št. 14/88 in 41/90), odlok o urejanju okolja in zunanjem videzu naselij v Občini Sežana (Uradne objave, št. 1/89
in 37/89) in odlok o plakatiranju in o postavljanju reklam na
območju Občine Sežana (Uradne objave, št. 20/91).
16. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 221-2/98
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
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3705.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje PS8 - Kidričeva soseska v Sežani

Na podlagi 25., 39. ter 40. 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), 11. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95,
35/95 – popr. in 55/98) je Občinski svet občine Sežana na
seji dne 29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
PS8 - Kidričeva soseska v Sežani
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje PS – Kidričeva soseska v Občini Sežana, ki
jih je izdelal Populus Prostorski inženiring, d.o.o., iz Ljubljane, v februarju 1998, pod št. projekta 110/21/97 in dopolnil na podlagi pripomb iz javne razgrnitve.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–2000 in urbanistično zasnovo za območje Občine Sežana.
3. člen
Meja območja PUP, se začne v S ogljišču parcele št.
3745/69 in poteka po Z robu Stjenkove ulice do križišča s
Kosovelovo ulico in poteka po S robu Kosovelove ulice,
potem se zalomi proti S in obide parcelo s št. 3745/34 po V
strani nadaljuje se vzporedno s Kidričevo cesto skozi parcelo št. 3959/1 mimo objekta s št. stp 6439. Meja zopet
poteka vzporedno s Kidričevo cesto do objekta s št. stp
6456, kjer se pravokotno preusmeri proti S in nato ponovno
poteka vzporedno s Kidričevo cesto do parcele št. 3959/12,
po njeni meji do Stjenkove ulice.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
Katalog pogojev za posege v prostor po morfoloških
enotah
Katalog obstoječih tipov pozidave
1. Tekstualni del:
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
– priložena soglasja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del:
1. Dolgoročni plan Občine Sežana
M 1:5000
2. Urbanistična zasnova mesta Sežana
M 1:5000
3. Kataster z vrisanim območjem
M 1:1000
4. Ureditvena situacija z morfološkimi
enotami
M 1:1000
5. Ureditev zelenih površin
M 1:1000
6. Zbirna karta komunalne in energetske
infrastrukture
M 1:1000
7. Prometna situacija
M 1:1000
8. Parcelacija in funkcionalna zemljišča
M 1:1000
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5. člen
Katalog PUP in grafične priloge so sestavni del tega
odloka.
III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO
UREJANJE
6. člen
Splošna merila in pogoji se nanašajo na vse tiste posege v prostor, za katere je predviden upravni postopek:
– po 50. členu ZUN, za posege, za katere mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje,
– po 51. členu ZUN, za posege, za katere lokacijsko
dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasitev del pri pristojnem občinskem upravnem organu.
7. člen
Splošna merila in pogoji veljajo za vsa ureditvena območja obravnavanih prostorskih celot, razen če ni s posebnimi merili in pogoji za posamezno ureditveno območje ali
ureditveno enoto drugače določeno.
Za vse posege v prostor, za katere je po ZUN potrebno
dobiti lokacijsko dovoljenje ter za legalizacijo nedovoljenih
gradenj objektov in naprav, je po tem odloku potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo, na podlagi izhodišč podanih v
ureditvenem načrtu.
8. člen
V morfoloških enotah obravnavanega območja, ki so
grafično prikazane, so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje,
– spreminjanje namembnosti objektov,
– dozidave, nadzidave, vzdrževalna dela, adaptacije,
rekonstrukcije,
– postavitev pomožnih in začasnih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov.
Odstranitve objektov, ki so dediščina ali spomeniki,
niso dopustne.
V katalogu prostorskih ureditvenih pogojev je za vsako
morfološko enoto posebej določeno, kateri od naštetih posegov so dovoljeni. Za posege, ki v katalogu za določeno
morfološko enoto niso našteti, velja, da znotraj te morfološke enote praviloma niso dovoljeni. Za vzdrževalna dela,
adaptacije in rekonstrukcije velja, da so dovoljeni na vseh
objektih.
Upravni organ pristojen za urejanje prostora, lahko pred
izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg v prostor zahteva podrobno analizo prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno:
– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje (npr.: za vse naknadno predvidene posege v prostor, ki
so zaradi utemeljenih razlogov v neskladju s prostorsko ureditvenimi pogoji, predpisanimi v tem odloku),
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Analiza iz prvega odstavka tega člena se opravi kot
lokacijska presoja za izdelavo lokacijske dokumentacije. V
vseh zgoraj navedenih primerih je potrebno pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel.
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9. člen
V ureditvenih območjih, ki se urejajo s tem odlokom se
dovoljuje gradnja in vzdrževalna dela na tistih komunalnih in
infrastrukturnih objektih in napravah, ki so predvideni s srednjeročnim družbenim planom oziroma v občinskih programih, programu krajevne skupnosti in na pobudo posameznih investitorjev.
10. člen
Celotno območje je pretežno namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih objektov, kar je prikazano v načrtu
ureditvena situacija v merilu 1:1000.
IV. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH
V PROSTOR
11. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:
1. velikost funkcionalnega zemljišča,
2. dovozi in dostopi,
3. oblikovanje objektov,
4. dozidave in nadzidave objektov,
5. pomožni in začasni objekti,
6. vzdrževalna dela,
7. urejanje okolice.
12. člen
1. Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele, na
kateri stoji oziroma je predviden objekt ali naprava, in ki je
potrebno za njeno normalno rabo.
Funkcionalno zemljišče mora imeti obliko in velikost
prilagojeno potrebam objekta in njegove dejavnosti, z upoštevanjem naravnih možnosti.
Na vsaki lokacijski dokumentaciji mora biti narisano
funkcionalno zemljišče in izmerjena njegova velikost.
13. člen
2. Dovozi, dostopi in parkiranje
Za priključitev na javno cesto naj se uporabljajo obstoječi priključki. Kolikor to ni možno, morajo biti vsi dovozi in
priključki za posamezno funkcionalno enoto vezani na stransko cesto, ki se priključi na javno cesto.
Za stanovanjske objekte je potrebno na njihovem funkcionalnem zemljišču predvideti vsaj po eno parkirno mesto
na vsako stanovanjsko enoto. Pri spremembah namembnosti v prostore za mirne poslovne dejavnosti je potrebno v
sklopu funkcionalnega zemljišča objektov predvideti zadostno število parkirnih mest.
14. člen
3. Oblikovanje objektov
Pri rekonstrukciji ali nadzidavi objektov je potrebno
upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti lokalnega
graditeljstva oziroma značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih
reliefnih, klimatskih, ekoloških in kulturnih značilnosti krajine.
Pogoji za oblikovanje objektov so podrobneje predpisani v katalogu morfoloških enot.
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15. člen
4. Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave stavb so dovoljene, kolikor v
katalogu za posamezno morfološko enoto ni drugače navedeno. Dozidani ali nadzidani del se mora z obstoječim objektom povezati v enotno stavbno maso z enotno streho, ter
se po oblikovanju in materialu ne sme bistveno razlikovati od
prvotnega dela objekta. Dozidave z ravno streho niso dopustne.
16. člen
5. Pomožni in začasni objekti
5.1. Pomožni objekti:
Na območjih, ki jih ureja ta odlok, je možna gradnja
pomožnih objektov v skladu z:
– 51. členom ZUN (Uradni list SRS, št. 18/84),
– z veljavnim občinskim odlokom o pomožnih objektih,
– podrobneje so merila in pogoji opisani v katalogu
morfoloških enot
5.2. Začasni objekti in naprave:
Postavljanje začasnih objektov ni dovoljeno.
17. člen
6. Vzdrževalna dela
Za vse objekte so dovoljena vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije.
18. člen
7. Urejanje okolice objektov
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z oblikovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega posega in se mora podrediti večinskim kvalitetnim rešitvam v
prostoru.
Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od
naravnega terena, če so potrebni podporni zidovi morajo biti
prikazani v lokacijski dokumentaciji.
Pri ureditvenih delih je potrebno uporabljati lokalna
gradiva in značilno vegetacijo.
Vse ureditve morajo biti izvedene na podlagi izvedbenega krajinskega načrta.
Vse ureditve in vzdrževanje javnih površin se morajo
izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to
področje.
V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
IN SISTEMA ZVEZ
19. člen
Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja
veljajo za vsa območja urejanja.
20. člen
Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od
obstoječih tras niso dopustne.
Pri rekonstrukciji cest in preplastitvah je potrebno nivo
cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne zmanjša.
21. člen
Parkirni prostori in garaže so locirani ob objektih in
morajo biti opremljeni z lovilci olj.
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VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
IN ENERGETSKO OPREMLJANJE
22. člen
Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja
veljajo za vse morfološke enote v obravnavanem območju.
23. člen
V rezervatu predvidenih energetskih in komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, pozidav,
nadzidav, razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma
predlagatelja posameznega voda.
Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.
Kanalizacija:
Vse prizidane in nadzidane stare objekte, spremembe
namembnosti objektov, kot tudi vse obstoječe objekte je, v
soglasju z upravljalci javne kanalizacije, obvezno priključiti
na kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je omrežje urejeno.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.
Elektrika:
Za priključevanje na električno omrežje je potrebno
upoštevati pogoje, ki jih predpiše upravljalec v elektro-energetskem soglasju.
Javna razsvetljava:
Za območja, ki so še brez javne razsvetljave se izdela
projekt in predpiše enotne tipe svetilk za posamezna območja.
PTT omrežje:
Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim
omrežjem je potrebno zgraditi osnovno kabelsko telefonsko
mrežo in ga povezati s telefonsko centralo.
Kabelsko razdelilni sistem KRS:
Izgradnja kabelskega sistema se izvaja po lokacijski
dokumentaciji z vsemi soglasji.
Zagotavljanje požarne varnosti:
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja zaščite objektov pred
požarom. Za požarno varnost je nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti in zadostne odmike od objektov.
Odpadki:
Vse stanovanjske objekte je potrebno opremiti s kontejnerji za odpadke tako, da je omogočeno tudi sortiranje.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.

VII. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
SPREMENIJO PROSTOR
24. člen
Pri vseh posegih v odprti prostor je potrebno poleg
tehnično-funkcionalnih pogojev upoštevati tudi pogoje ohranjevanja in varovanja naravne in kulturne dediščine ter kvalitete oblikovanosti kulturne krajine.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DOBRIN
SPLOŠNEGA POMENA
25. člen
Pogoji za varovanje naravne in kulturne dediščine:
z dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave,
ohranjati je potrebno obstoječo drevesno vegetacijo in
jo vključiti v predvidene ureditve.
IX. VAROVANJE KVALITETE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA
26. člen
1. Splošni pogoji
Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja
okolja je potrebna:
– odprava dimnih emisij.
2. Varstvo zraka
Podjetja in druge pravne osebe morajo poleg stalnega
nadzora onesnaženja, ki ga povzročajo viri onesnaževanja
zraka v njihovih stavbah in neposredni okolici, takoj pristopiti
k strokovni sanaciji izvorov in odpravi nedovoljenih emisij v
zrak, kot to predpisuje zakon o varstvu zraka.
3. Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
podtalnico.
4. Varstvo pred hrupom
Po zakonu o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju mora biti sestavni del lokacijske dokumentacije
pisna izjava projektanta, da so pri načrtih upoštevani pogoji
za varstvo pred hrupom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Legalizacija objektov in naprav je možna samo za tiste
objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, na podlagi
lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
28. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom,
podjetjem in drugim skupnostim, pri pristojnem organu
Občine Sežana.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za “Kidričevo
sosesko“ v Sežani (Uradne objave, št. 18/93).
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-50/97
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
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Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje PS 19 – Lenivec v Sežani

Na podlagi 25., 39. ter 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 26/90), 11. člena navodila o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 popr. in 55/98), je Občinski svet občine Sežana na seji dne
29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS
19 – Lenivec v Sežani
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje PS 19 – Lenivec v Občini Sežana, ki jih je
izdelal Populus Podjetje za prostorski inženiring, d.o.o., iz
Ljubljane, v februarju 1998, pod št. projekta 111/22/97 in
dopolnil na podlagi pripomb iz javne razgrnitve.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–2000 in urbanistično zasnovo za območje Občine Sežana.
3. člen
Meja območja PUP-a PS 19 – Lenivec se začne na
križišču Cankarjeve ulice in Ul. Jožeta Pahorja, po J robu Ul.
Jožeta Pahorja do stanovanjskih blokov, se prevokotno preusmeri in se pri Zavodu za prosto cono zalomi vzporedno s
Partizansko cesto. Obrne se proti S in obkroži parkirišča do
Ceste na Lenivec. Po njenem V robu poteka mimo soseske in
njenih parkirišč do parcele št. 4267, nato po poti na V strani
soseske do Ul. Ivana Tusiča, po njej mimo doma upokojencev, po S robu parcele št. 4188/1 do Cankarjeve ulice in po
njenem V robu do križišča s Cesto Jožeta Pahorja.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
4. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih vsebuje:
Katalog pogojev za posege v prostor po morfoloških
enotah
Katalog obstoječih tipov pozidave
Prostorski ureditveni pogoji
1. Tekstualni del:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– priložena soglasja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del:
1. Dolgoročni plan Občine Sežana
M 1:5000
2. Urbanistična zasnova mesta Sežana
M 1:5000
3. Kataster z vrisanim območjem
M 1:1000
4. Ureditvena situacija z morfološkimi
enotami
M 1:1000
5. Prometna situacija
M 1:1000
6. Zbirna karta komunalne in energetske
infrastrukture
M 1:1000
7. Parcelacija in funkcionalna zemljišča
M 1:1000
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5. člen
Katalog PUP in grafične priloge so sestavni del tega
odloka.
III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO
UREJANJE
6. člen
Splošna merila in pogoji se nanašajo na vse tiste posege v prostor, za katere je predviden upravni postopek:
– po 50. členu ZUN, za posege, za katere mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje,
– po 51. členu ZUN, za posege, za katere lokacijsko
dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasitev del pri pristojnem občinskem upravnem organu.
7. člen
Splošna merila in pogoji veljajo za vsa ureditvena območja obravnavanih prostorskih celot, razen če ni s posebnimi merili in pogoji za posamezno ureditveno območje ali
ureditveno enoto drugače določeno.
Za vse posege v prostor, za katere je po ZUN potrebno
dobiti lokacijsko dovoljenje ter za legalizacijo nedovoljenih
gradenj objektov in naprav, je po tem odloku potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo, na podlagi izhodišč podanih v
ureditvenem načrtu.
8. člen
V morfoloških enotah obravnavanega območja, ki so
grafično prikazane, so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje,
– spreminjanje namembnosti objektov,
– dozidave, nadzidave, vzdrževalna dela, adaptacije,
rekonstrukcije,
– postavitev pomožnih in začasnih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov.
Odstranitve objektov, ki so dediščina ali spomeniki,
niso dopustne.
V katalogu prostorskih ureditvenih pogojev je za vsako
morfološko enoto posebej določeno, kateri od naštetih posegov so dovoljeni. Za posege, ki v katalogu za določeno
morfološko enoto niso našteti, velja, da znotraj te morfološke enote praviloma niso dovoljeni. Za vzdrževalna dela,
adaptacije in rekonstrukcije velja, da so dovoljeni na vseh
objektih.
Upravni organ pristojen za urejanje prostora, lahko pred
izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg v prostor zahteva podrobno analizo prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno:
– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje (npr.: za vse naknadno predvidene posege v prostor, ki
so zaradi utemeljenih razlogov v neskladju s prostorsko ureditvenimi pogoji, predpisanimi v tem odloku),
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Analiza iz prvega odstavka tega člena se opravi kot
lokacijska presoja za izdelavo lokacijske dokumentacije. V
vseh zgoraj navedenih primerih je potrebno pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel.
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9. člen
V ureditvenih območjih, ki se urejajo s tem odlokom se
dovoljuje gradnja in vzdrževalna dela na tistih komunalnih in
infrastrukturnih objektih in napravah, ki so predvideni s srednjeročnim družbenim planom oziroma v občinskih programih, programu krajevne skupnosti in na pobudo posameznih investitorjev.
10. člen
Celotno območje je pretežno namenjeno gradnji stanovanjskih objektov, kar je prikazano v načrtu ureditvena
situacija v merilu 1:1000.
IV. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH
V PROSTOR
11. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:
1. velikost funkcionalnega zemljišča,
2. dovozi in dostopi,
3. oblikovanje objektov,
4. dozidave in nadzidave objektov,
5. pomožni in začasni objekti,
6. vzdrževalna dela,
7. urejanje okolice.
12. člen
1. Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele, na
kateri stoji oziroma je predviden objekt ali naprava, in ki je
potrebno za njeno normalno rabo.
Funkcionalno zemljišče mora imeti obliko in velikost
prilagojeno potrebam objekta in njegove dejavnosti, z upoštevanjem naravnih možnosti.
Na vsaki lokacijski dokumentaciji mora biti narisano
funkcionalno zemljišče in izmerjena njegova velikost.
13. člen
2. Dovozi, dostopi in parkiranje
Za priključitev na javno cesto naj se uporabljajo obstoječi priključki. Kolikor to ni možno, morajo biti vsi dovozi in
priključki za posamezno funkcionalno enoto vezani na stransko cesto, ki se priključi na javno cesto.
Za stanovanjske objekte je potrebno na njihovem funkcionalnem zemljišču predvideti vsaj po eno parkirno mesto
na vsako stanovanjsko enoto. Pri spremembah namembnosti v prostore za mirne poslovne dejavnosti je potrebno v
sklopu funkcionalnega zemljišča objektov predvideti zadostno število parkirnih mest.
14. člen
3. Oblikovanje objektov
Pri rekonstrukciji ali nadzidavi objektov je potrebno
upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti lokalnega
graditeljstva oziroma značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih
reliefnih, klimatskih ekoloških in kulturnih značilnosti krajine.
Pogoji za oblikovanje objektov so podrobneje predpisani v katalogu morfoloških enot.
15. člen
4. Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave stavb so dovoljene, kolikor v
katalogu za posamezno morfološko enoto ni drugače navedeno. Dozidani ali nadzidani del se mora z obstoječim ob-
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jektom povezati v enotno stavbno maso z enotno streho, ter
se po oblikovanju in materialu ne sme bistveno razlikovati od
prvotnega dela objekta. Dozidave z ravno streho niso dopustne.
16. člen
5. Pomožni in začasni objekti
5.1. Pomožni objekti:
Na območjih, ki jih ureja ta odlok, je možna gradnja
pomožnih objektov v skladu z:
– 51. členom ZUN (Uradni list RS, št. 18/84),
– z veljavnim občinskim odlokom o pomožnih objektih,
– podrobneje so merila in pogoji opisani v katalogu
morfoloških enot.
5.2. Začasni objekti in naprave:
Postavljanje začasnih objektov ni dovoljeno.
17. člen
6. Vzdrževalna dela
Za vse objekte so dovoljena vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije.
18. člen
7. Urejanje okolice objektov
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z oblikovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega posega in se mora podrediti večinskim kvalitetnim rešitvam v
prostoru.
Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od
naravnega terena, če so potrebni podporni zidovi morajo biti
prikazani v lokacijski dokumentaciji.
Pri ureditvenih delih je potrebno uporabljati lokalna
gradiva in značilno vegetacijo.
Vse ureditve morajo biti izvedene na podlagi izvedbenega krajinskega načrta.
Vse ureditve in vzdrževanje javnih površin se morajo
izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to
področje.
V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA IN
SISTEMA ZVEZ
19. člen
Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja
veljajo za vsa območja urejanja.
20. člen
Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od
obstoječih tras niso dopustne.
Pri rekonstrukciji cest in preplastitvah je potrebno nivo
cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne zmanjša.
21. člen
Parkirni prostori in garaže so locirani ob objektih in
morajo biti opremljeni z lovilci olj.
VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN
ENERGETSKO OPREMLJANJE
22. člen
Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja
veljajo za vse morfološke enote v obravnavanem območju.
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23. člen
V rezervatu predvidenih energetskih in komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, pozidav,
nadzidav, razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma
predlagatelja posameznega voda.
Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.
Kanalizacija:
Vse prizidane in nadzidane stare objekte, spremembe
namembnosti objektov, kot tudi vse obstoječe objekte je v
soglasju z upravljalcem javne kanalizacije, obvezno priključiti na kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je omrežje
urejeno.
Obvezno je odvajanje odpadnih voda v sistemu javne
kanalizacije s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi.
Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda, so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice, ki
jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na
ustrezna odlagališča.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.
Elektrika:
Za priključevanje na električno omrežje je potrebno
upoštevati pogoje, ki jih predpiše upravljalec v elektro-energetskem soglasju.
Javna razsvetljava:
Za območja, ki so še brez javne razsvetljave se izdela
projekt in predpiše enotne tipe svetilk za posamezna območja.
PTT omrežje:
Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim
omrežjem je potrebno zgraditi osnovno kabelsko telefonsko
mrežo in ga povezati s telefonsko centralo.
Kabelsko razdelilni sistem KRS:
Izgradnja kabelskega sistema se izvaja po lokacijski
dokumentaciji z vsemi soglasji.
Zagotavljanje požarne varnosti:
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja zaščite objektov pred
požarom. Za požarno varnost je nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti in zadostne odmike od objektov.
Odpadki:
Vse stanovanjske objekte je potrebno opremiti s kontejnerji za odpadke tako, da je omogočeno tudi sortiranje.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.
VII. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
SPREMENIJO PROSTOR
24. člen
Pri vseh posegih v odprti prostor je potrebno poleg
tehnično-funkcionalnih pogojev upoštevati tudi pogoje ohranjevanja in varovanja naravne in kulturne dediščine ter kvalitete oblikovanosti kulturne krajine.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DOBRIN
SPLOŠNEGA POMENA
25. člen
Pogoji za varovanje naravne in kulturne dediščine:
– z dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave,
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– ohranjati je potrebno obstoječo drevesno vegetacijo
in jo vključiti v predvidene ureditve.

IX. VAROVANJE KVALITETE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA
26. člen
1.Splošni pogoji
Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja
okolja je potrebna:
– odprava dimnih emisij.
2. Varstvo zraka
Podjetja in druge pravne osebe morajo poleg stalnega
nadzora onesnaženja, ki ga povzročajo viri onesnaževanja
zraka v njihovih stavbah in neposredni okolici, takoj pristopiti
k strokovni sanaciji izvorov in odpravi nedovoljenih emisij v
zrak, kot to predpisuje zakon o varstvu zraka.
3. Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
podtalnico.
4. Varstvo pred hrupom
Po zakonu o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju mora biti sestavni del lokacijske dokumentacije
pisna izjava projektanta, da so pri načrtih upoštevani pogoji
za varstvo pred hrupom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Legalizacija objektov in naprav je možna samo za tiste
objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, na osnovi
lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
28. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom,
podjetjem in drugim skupnostim, pri pristojnem organu
Občine Sežana.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave št. 28/91) in odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 54/95).
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
31. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-51/97
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
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3707.

Odlok o ureditvenem načrtu za območje US12 –
Vas v Sežani

Na podlagi 25., 39. ter 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 26/90), 11. člena navodila o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 popr. in 55/98), je Občinski svet občine Sežana na seji dne
29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za območje US12 – Vas v
Sežani
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje
US12 Vas v Občini Sežana, ki ga je izdelal Populus Prostorski inženiring, d.o.o., iz Ljubljane, v februarju 1998, pod št.
projekta 108/19/97 in dopolnil na osnovi pripomb iz javne
razgrnitve.
2. člen
Ureditveni načrt je izdelan v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000 in urbanistično zasnovo za območje Občine
Sežana.
3. člen
Meje ureditvenih območij in morfoloških enot so razvidne iz grafičnih prilog preglednega topografskega in katastrskega načrta v M 1:5000.
Meja območja UN US 12 – Vas se začne ob J delu
železnice do parcele št. 2055/1 in št. 2055/2, po S delu
ceste in se nadaljuje po JZ delu parcel št. 6729 in 6738,
vzdolž Osojne poti in ceste Pod gozdom, se zalomi na
parceli št. 2264, nadaljuje ob parceli št. 2253/2, seka
parcelo št. 2251/1 in se priključi na Z del parcele 2249/2
in 2248/2, nakar poteka vzdolž Brkinčeve ulice do parcele
št. 2924/1, nadaljuje se po V robu parcele št. 2956/1,
mimo parcel 6827 in 6826 do Ul. talcev, ki se zaključuje s
trgom Vidmaršče in se izteče pri železnici.
4. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
Katalog pogojev za posege v prostor po morfoloških
enotah
Katalog obstoječih tipov pozidave
1. Tekstualni del:
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
– priložena soglasja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del:
1. Dolgoročni plan Občine Sežana
M 1:5000
2. Urbanistična zasnova mesta Sežana
M 1:5000
3. Kataster z vrisanim območjem
M 1:1000
4. Ureditvena situacija z morfološkimi
enotami
M 1:1000
5. Umetnostnozgodovinska
in spomeniška izhodišča
M 1:1000
6. Zbirna karta komunalne
in energetske infrastrukture
M 1:1000
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5. člen
Katalog ureditvenih pogojev in grafične priloge so sestavni del tega odloka.
II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO
UREJANJE
6. člen
Splošna merila in pogoji se nanašajo na vse tiste posege v prostor, za katere je predviden upravni postopek:
– po 50. členu ZUN, za posege, za katere mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje,
– po 51. členu ZUN, za posege, za katere lokacijsko
dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasitev del pri pristojnem občinskem upravnem organu.
7. člen
Splošna merila in pogoji veljajo za vsa ureditvena območja obravnavanih prostorskih celot, razen če ni s posebnimi merili in pogoji za posamezno ureditveno območje ali
ureditveno enoto drugače določeno.
Za vse posege v prostor, za katere je po ZUN potrebno
dobiti lokacijsko dovoljenje ter za legalizacijo nedovoljenih
gradenj objektov in naprav, je po tem odloku potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo, na podlagi izhodišč podanih v
ureditvenem načrtu.
8. člen
V morfoloških enotah obravnavanega območja, ki so
grafično prikazane, so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje,
– spreminjanje namembnosti objektov,
– dozidave, nadzidave, vzdrževalna dela, adaptacije,
rekonstrukcije,
– postavitev pomožnih in začasnih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov.
Odstranitve objektov, ki so dediščina ali spomeniki,
niso dopustne.
V katalogu je za vsako morfološko enoto posebej določeno, kateri od naštetih posegov so dovoljeni. Za posege,
ki v katalogu za določeno morfološko enoto niso našteti,
velja, da znotraj te morfološke enote praviloma niso dovoljeni. Za vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije velja,
da so dovoljeni na vseh objektih.
Upravni organ pristojen za urejanje prostora, lahko pred
izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg v prostor zahteva podrobno analizo prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno:
– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje (npr.: za vse naknadno predvidene posege v prostor, ki
so zaradi utemeljenih razlogov v neskladju s prostorsko ureditvenimi pogoji, predpisanimi v tem odloku),
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Analiza iz prvega odstavka tega člena se opravi kot
lokacijska presoja za izdelavo lokacijske dokumentacije. V
vseh zgoraj navedenih primerih je potrebno pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel.

Stran

5740 / Št. 73 / 30. 10. 1998

9. člen
V ureditvenih območjih, ki se urejajo s tem odlokom se
dovoljuje gradnja in vzdrževalna dela na tistih komunalnih in
infrastrukturnih objektih in napravah, ki so predvideni s srednjeročnim družbenim planom oziroma v občinskih programih, programu krajevne skupnosti in na pobudo posameznih investitorjev.
10. člen
Celotno območje je namenjeno gradnji individualnih
stanovanjskih objektov, kar je prikazano v načrtu ureditvena
situacija v merilu 1:1000.
Morfološke enote obstoječih stanovanjskih objektov
Obstoječe staro jedro se ohranja v celoti v skladu s
smernicami ZVNKD
Morfološka enota predvidene pozidave s stanovanjskimi objekti
Predvidena je strnjena pozidava s stanovanjskimi objekti kot dopolnilo obstoječemu staremu naselju.
Objekti morajo biti oblikovani kvalitetno in v skladu z
razgibanim terenom ter arhitekturnimi značilnostmi starega
jedra. Zahtevana je visoka kvaliteta graditve. Tehnologija
gradnje je klasična.
Morfološki enoti s funkcijo javnih trgov
V sklopu ureditvenega načrta je v eni morfološki enoti
predvidena rekonstrukcija obstoječega trga s fontano in starimi kostanji. Ta rekonstrukcija se lahko vrši le na osnovi
izvedbenega krajinskega načrta.
V drugi morfološki enoti je predvidena ureditev novega
trga z vključitvijo kali.
III. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH
V PROSTOR
11. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:
1. velikost funkcionalnega zemljišča,
2. dovozi in dostopi,
3. oblikovanje objektov,
4. dozidave in nadzidave objektov,
5. pomožni in začasni objekti,
6. vzdrževalna dela,
7. urejanje okolice.
12. člen
1. Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele, na
kateri stoji oziroma je predviden objekt ali naprava, in ki je
potrebno za njeno normalno rabo.
Funkcionalno zemljišče mora imeti obliko in velikost
prilagojeno potrebam objekta in njegove dejavnosti, z upoštevanjem naravnih možnosti.
13. člen
2. Dovozi, dostopi in parkiranje
Za priključitev na javno cesto se uporabljajo obstoječi
priključki. Kolikor to ni možno, morajo biti vsi dovozi in
priključki za posamezno funkcionalno enoto vezani na stransko cesto, ki se priključi na javno cesto.
Za stanovanjske objekte je potrebno na njihovem funkcionalnem zemljišču predvideti vsaj po eno parkirno mesto
na vsako stanovanjsko enoto. Pri spremembah namembnosti v prostore za mirne poslovne dejavnosti je potrebno v
sklopu funkcionalnega zemljišča objektov predvideti zadostno število parkirnih mest.
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14. člen
3. Oblikovanje objektov
Pri rekonstrukciji ali nadzidavi objektov je potrebno
upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti lokalnega
graditeljstva oziroma značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih
reliefnih, klimatskih ekoloških in kulturnih značilnosti krajine.
Pogoji za oblikovanje objektov so podrobneje predpisani v katalogu morfoloških enot.
15. člen
4. Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave stavb so dovoljene, kolikor v
katalogu za posamezno morfološko enoto ni drugače navedeno. Dozidani ali nadzidani del se mora z obstoječim objektom povezati v enotno stavbno maso z enotno streho, ter
se po oblikovanju in materialu ne sme bistveno razlikovati od
prvotnega dela objekta. Dozidave z ravno streho niso dopustne.
16. člen
5. Pomožni in začasni objekti
5.1. Pomožni objekti:
Na območjih, ki jih ureja ta odlok, je možna gradnja
pomožnih objektov v skladu z:
– 51. členom ZUN (Uradni list RS, št. 18/84),
– z veljavnim občinskim odlokom o pomožnih objektih,
– podrobneje so merila in pogoji opisani v katalogu
morfoloških enot.
5.2. Začasni objekti in naprave:
Postavljanje začasnih objektov ni dovoljeno.
17. člen
6. Vzdrževalna dela
Za vse objekte so dovoljena vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije.
18. člen
7. Urejanje okolice objektov
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z oblikovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega posega in se mora podrediti večinskim kvalitetnim rešitvam v
prostoru.
Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od
naravnega terena, če so potrebni podporni zidovi morajo biti
prikazani v lokacijski dokumentaciji.
Pri ureditvenih delih je potrebno uporabljati lokalna
gradiva in značilno vegetacijo.
Vse ureditve morajo biti izvedene na podlagi izvedbenega krajinskega načrta.
V sklopu zunanjih ureditev je predvidena rekonstrukcija
obstoječega trga in ureditev novega ob opuščeni kali.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.

IV. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
IN SISTEMA ZVEZ
19. člen
Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja
veljajo za vsa območja urejanja.
20. člen
Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od
obstoječih tras niso dopustne.
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Pri rekonstrukciji cest in preplastitvah je potrebno nivo
cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne zmanjša.

VII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DOBRIN
SPLOŠNEGA POMENA

21. člen
Parkirni prostori in garaže so locirani ob objektih in
morajo biti opremljeni z lovilci olj.

25. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je potrebno, v skladu z
določili dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega
plana ter odlokov o razglasitvi naravne in kulturne dediščine
v Občini Sežana pridobiti soglasje pristojne službe – Regionalnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Pogoji za varovanje naravne in kulturne dediščine:
– z dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave,
– ohranjati je potrebno obstoječo drevesno vegetacijo
in jo vključiti v predvidene ureditve.

V. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN
ENERGETSKO OPREMLJANJE
22. člen
Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja
veljajo za vse morfološke enote v obravnavanem območju.
23. člen
V rezervatu predvidenih energetskih in komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, pozidav,
nadzidav, razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma
predlagatelja posameznega voda.
Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.
Kanalizacija:
Vse prizidane in nadzidane stare objekte, spremembe
namembnosti objektov, kot tudi vse obstoječe objekte je, v
soglasju z upravljalcem javne kanalizacije, obvezno priključiti na kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je omrežje
urejeno.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.
Elektrika:
Za priključevanje na električno omrežje je potrebno
upoštevati pogoje, ki jih predpiše upravljalec v elektro-energetskem soglasju.
Javna razsvetljava:
Za območja, ki so še brez javne razsvetljave se izdela
projekt in predpiše enotne tipe svetilk za posamezna območja.
PTT omrežje:
Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim
omrežjem je potrebno zgraditi osnovno kabelsko telefonsko
mrežo in ga povezati s telefonsko centralo.
Kabelsko razdelilni sistem KRS:
Izgradnja kabelskega sistema se izvaja po lokacijski
dokumentaciji z vsemi soglasji.
Zagotavljanje požarne varnosti:
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja zaščite objektov pred
požarom. Za požarno varnost je nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti in zadostne odmike od objektov.
Odpadki:
Vse stanovanjske objekte je potrebno opremiti s kontejnerji za odpadke tako, da je omogočeno tudi sortiranje.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.
VI. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
SPREMENIJO PROSTOR
24. člen
Pri vseh posegih v odprti prostor je potrebno poleg
tehnično-funkcionalnih pogojev upoštevati tudi pogoje ohranjevanja in varovanja naravne in kulturne dediščine ter kvalitete oblikovanosti kulturne krajine.

VIII. VAROVANJE KVALITETE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA
26. člen
1.Splošni pogoji
Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja
okolja je potrebna:
– odprava dimnih emisij
2. Varstvo zraka
Podjetja in druge pravne osebe morajo poleg stalnega
nadzora onesnaženja, ki ga povzročajo viri onesnaževanja
zraka v njihovih stavbah in neposredni okolici, takoj pristopiti
k strokovni sanaciji izvorov in odpravi nedovoljenih emisij v
zrak, kot to predpisuje zakon o varstvu zraka.
3. Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
podtalnico.
4. Varstvo pred hrupom
Po zakonu o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju mora biti sestavni del lokacijske dokumentacije
pisna izjava projektanta, da so pri načrtih upoštevani pogoji
za varstvo pred hrupom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Legalizacija objektov in naprav je možna samo za tiste
objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, na osnovi
lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
28. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in
drugim skupnostim, pri pristojnem organu Občine Sežana.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok prenehajo veljati
naslednji prostorsko izvedbeni akti,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave št. 28/91), odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 54/95) in odlok o sprejemu
zazidalnega načrta “Kare 11“ v Sežani (Uradne objave, št.
30/79), v delu, ki se nanaša na obravnavano območje.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
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31. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-53/97
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3708.

Odlok o ureditvenem načrtu za območje US50 –
Gradišče v Sežani

Na podlagi 25., 39. ter 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 26/90), 11. člena navodila o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 popr. in 55/98), je Občinski svet občine Sežana na seji dne
29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za območje US50 –
Gradišče v Sežani
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje
US50 – Gradišče v Občini Sežana, ki ga je izdelal Populus
Prostorski inženiring, d.o.o., iz Ljubljane, v februarju 1998,
pod št. projekta 109/20/97 in dopolnil na osnovi pripomb
iz javne razgrnitve.
2. člen
Ureditveni načrti so izdelani v skladu s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000 in urbanistično zasnovo za območje Občine
Sežana.
3. člen
Meje ureditvenih območij in morfoloških enot so razvidne iz grafičnih prilog preglednega topografskega in katastrskega načrta v M 1:5000.
Meja območja UN US 50 – Gradišče se začne na robu
ulice Pod Taborom, poteka po V robu parcel št. 4114/2,
4122/2, 4100/2, 4087 in Z robu parcele št. 4088/2,
prečka cesto in se nadaljuje po S robu ceste do parcele št.
4212/320, kjer preide na J rob ceste in teče vzdolž zidu do
preloma, ki se nadaljuje ob parceli št. 6193, nato po S robu
parcel št. 4685/10, 4685/7, 4685/3 od koder se nadaljuje po Z delu parcele št. 4053/1 do Levstikove ceste in po
njej do parcele št. 6219 mimo hiš do Ul. Mare Husove in po
njej, nato obide objekte, ki so na njenem Z robu, prečka
ulico Pod Taborom in se zaključi na robu parka bolnice.
4. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
Katalog pogojev za posege v prostor po morfoloških
enotah

Uradni list Republike Slovenije
Katalog obstoječih tipov pozidave
1. Tekstualni del:
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
– priložena soglasja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del:
1. Dolgoročni plan Občine Sežana
M 1:5000
2. Urbanistična zasnova mesta Sežana
M 1:5000
3. Kataster z vrisanim območjem
M 1:1000
4. Ureditvena situacija z morfološkimi
enotami
M 1:1000
5. Umetnostnozgodovinska
in spomeniška izhodišča
M 1:1000
6. Zbirna karta komunalne in energetske
infrastrukture
M 1:1000
5. člen
Katalog UN in grafične priloge so sestavni del tega
odloka.
II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO
UREJANJE
6. člen
Splošna merila in pogoji se nanašajo na vse tiste posege v prostor, za katere je predviden upravni postopek:
– po 50. členu ZUN, za posege, za katere mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje,
– po 51. členu ZUN, za posege, za katere lokacijsko
dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasitev del pri pristojnem občinskem upravnem organu.
7. člen
Splošna merila in pogoji veljajo za vsa ureditvena območja obravnavanih prostorskih celot, razen če ni s posebnimi merili in pogoji za posamezno ureditveno območje ali
ureditveno enoto drugače določeno.
Za vse posege v prostor, za katere je po ZUN potrebno
dobiti lokacijsko dovoljenje ter za legalizacijo nedovoljenih
gradenj objektov in naprav, je po tem odloku potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo, na podlagi izhodišč podanih v
ureditvenem načrtu.
8. člen
V morfoloških enotah obravnavanega območja, ki so
grafično prikazane, so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje,
– spreminjanje namembnosti objektov,
– dozidave, nadzidave, vzdrževalna dela, adaptacije,
rekonstrukcije,
– postavitev pomožnih in začasnih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov.
Odstranitve objektov, ki so dediščina ali spomeniki,
niso dopustne.
V katalogu prostorskih ureditvenih pogojev je za vsako
morfološko enoto posebej določeno, kateri od naštetih posegov so dovoljeni. Za posege, ki v katalogu za določeno
morfološko enoto niso našteti, velja, da znotraj te morfološke enote praviloma niso dovoljeni. Za vzdrževalna dela,
adaptacije in rekonstrukcije velja, da so dovoljeni na vseh
objektih.
Upravni organ pristojen za urejanje prostora, lahko pred
izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg v prostor zahteva podrobno analizo prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno:
– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo,
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– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje (npr.: za vse naknadno predvidene posege v prostor, ki
so zaradi utemeljenih razlogov v neskladju s prostorsko ureditvenimi pogoji, predpisanimi v tem odloku),
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Analiza iz prvega odstavka tega člena se opravi kot
lokacijska presoja za izdelavo lokacijske dokumentacije. V
vseh zgoraj navedenih primerih je potrebno pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel.
9. člen
V ureditvenih območjih, ki se urejajo s tem odlokom se
dovoljuje gradnja in vzdrževalna dela na tistih komunalnih in
infrastrukturnih objektih in napravah, ki so predvideni s srednjeročnim družbenim planom oziroma v občinskih programih, programu krajevne skupnosti in na pobudo posameznih investitorjev.
10. člen
Celotno območje je namenjeno gradnji individualnih
stanovanjskih objektov, kar je prikazano v načrtu ureditvena
situacija v merilu 1:1000.
Morfološke enote obstoječih stanovanjskih objektov
Obstoječe staro jedro se ohranja v celoti v skladu s
smernicami ZVNKD
Morfološka enota predvidene pozidave s stanovanjskimi objekti
Predvidena je pozidava s stanovanjskimi objekti kot
dopolnilo obstoječemu staremu naselju.
Objekti morajo biti oblikovani kvalitetno in v skladu z
razgibanim terenom ter arhitekturnimi značilnostmi starega
jedra. Zahtevana je visoka kvaliteta graditve. Tehnologija
gradnje je klasična.
Morfološka enota s funkcijo stanovanjskih in poslovnih
objektov
V sklopu ureditvenega načrta je v eni morfološki enoti
obstoječa poslovna dejavnost (drobno gospodarstvo). Za to
območje je značilno, da je potrebno celotno morfološko
enoto oblikovati celovito v skladu z namembnostjo in objekti
v okolici.
III. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH V
PROSTOR
11. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:
1. velikost funkcionalnega zemljišča,
2. dovozi in dostopi,
3. oblikovanje objektov,
4. dozidave in nadzidave objektov,
5. pomožni in začasni objekti,
6. vzdrževalna dela,
7. urejanje okolice.
12. člen
1. Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele, na
kateri stoji oziroma je predviden objekt ali naprava, in ki je
potrebno za njeno normalno rabo.
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Funkcionalno zemljišče mora imeti obliko in velikost
prilagojeno potrebam objekta in njegove dejavnosti, z upoštevanjem naravnih možnosti.
Na vsaki lokacijski dokumentaciji mora biti narisano
funkcionalno zemljišče in izmerjena njegova velikost.
13. člen
2. Dovozi, dostopi in parkiranje
Za priključitev na javno cesto naj se uporabljajo obstoječi priključki. Kolikor to ni možno, morajo biti vsi dovozi in
priključki za posamezno funkcionalno enoto vezani na stransko cesto, ki se priključi na javno cesto.
Za stanovanjske objekte je potrebno na njihovem funkcionalnem zemljišču predvideti vsaj po eno parkirno mesto
na vsako stanovanjsko enoto. Pri spremembah namembnosti v prostore za mirne poslovne dejavnosti je potrebno v
sklopu funkcionalnega zemljišča objektov predvideti zadostno število parkirnih mest.
14. člen
3. Oblikovanje objektov
Pri rekonstrukciji ali nadzidavi objektov je potrebno
upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti lokalnega
graditeljstva oziroma značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih
reliefnih, klimatskih ekoloških in kulturnih značilnosti krajine.
Pogoji za oblikovanje objektov so podrobneje predpisani v katalogu morfoloških enot,
15. člen
4. Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave stavb so dovoljene, kolikor v
katalogu za posamezno morfološko enoto ni drugače navedeno. Dozidani ali nadzidani del se mora z obstoječim objektom povezati v enotno stavbno maso z enotno streho, ter
se po oblikovanju in materialu ne sme bistveno razlikovati od
prvotnega dela objekta. Dozidave z ravno streho niso dopustne.
16. člen
5. Pomožni in začasni objekti
5.1. Pomožni objekti:
Na območjih, ki jih ureja ta odlok, je možna gradnja
pomožnih objektov v skladu z:
– 51. členom ZUN (Uradni list RS, št. 18/84),
– z veljavnim občinskim odlokom o pomožnih objektih,
– podrobneje so merila in pogoji opisani v katalogu
morfoloških enot.
5.2. Začasni objekti in naprave:
Postavljanje začasnih objektov ni dovoljeno.
17. člen
6. Vzdrževalna dela
Za vse objekte so dovoljena vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije.
18. člen
7. Urejanje okolice objektov
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z oblikovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega posega in se mora podrediti večinskim kvalitetnim rešitvam v
prostoru.
Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od
naravnega terena, če so potrebni podporni zidovi morajo biti
prikazani v lokacijski dokumentaciji.
Pri ureditvenih delih je potrebno uporabljati lokalna
gradiva in značilno vegetacijo.
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Vse ureditve morajo biti izvedene na podlagi izvedbenega krajinskega načrta.
Vse ureditve in vzdrževanje javnih površin se morajo
izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to
področje.
IV. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
IN SISTEMA ZVEZ
19. člen
Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja
veljajo za vsa območja urejanja.
20. člen
Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od
obstoječih tras niso dopustne.
Pri rekonstrukciji cest in preplastitvah je potrebno nivo
cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne zmanjša.
21. člen
Parkirni prostori in garaže so locirani ob objektih in
morajo biti opremljeni z lovilci olj.
V. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN
ENERGETSKO OPREMLJANJE
22. člen
Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja
veljajo za vse morfološke enote v obravnavanem območju.
23. člen
V rezervatu predvidenih energetskih in komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, pozidav,
nadzidav, razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma
predlagatelja posameznega voda.
Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.
Kanalizacija:
Vse prizidane in nadzidane stare objekte, spremembe
namembnosti objektov, kot tudi vse obstoječe objekte je, v
soglasju z upravljalce javne kanalizacije, obvezno priključiti
na kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je omrežje urejeno.
Obvezno je odvajanje odpadnih voda v sistemu javne
kanalizacije s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi.
Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda, so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice, ki
jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na
ustrezna odlagališča.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.
Elektrika:
Za priključevanje na električno omrežje je potrebno
upoštevati pogoje, ki jih predpiše upravljalec v elektro-energetskem soglasju.
Javna razsvetljava:
Za območja, ki so še brez javne razsvetljave se izdela
projekt in predpiše enotne tipe svetilk za posamezna območja.
PTT omrežje:
Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim
omrežjem je potrebno zgraditi osnovno kabelsko telefonsko
mrežo in ga povezati s telefonsko centralo.
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Kabelsko razdelilni sistem KRS:
Izgradnja kabelskega sistema se izvaja po lokacijski
dokumentaciji z vsemi soglasji.
Zagotavljanje požarne varnosti:
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja zaščite objektov pred
požarom. Za požarno varnost je nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti in zadostne odmike od objektov.
Odpadki:
Vse stanovanjske objekte je potrebno opremiti s kontejnerji za odpadke tako, da je omogočeno tudi sortiranje.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.
VI. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
SPREMENIJO PROSTOR
24. člen
Pri vseh posegih v odprti prostor je potrebno poleg
tehnično-funkcionalnih pogojev upoštevati tudi pogoje ohranjevanja in varovanja naravne in kulturne dediščine ter kvalitete oblikovanosti kulturne krajine.
VII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DOBRIN
SPLOŠNEGA POMENA
25. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je potrebno, v skladu z
določili dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega
plana ter odlokov o razglasitvi naravne in kulturne dediščine
v Občini Sežana pridobiti soglasje pristojne službe – Regionalnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Pogoji za varovanje naravne in kulturne dediščine:
– z dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave,
– ohranjati je potrebno obstoječo drevesno vegetacijo
in jo vključiti v predvidene ureditve.
VIII. VAROVANJE KVALITETE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA
26. člen
1. Splošni pogoji
Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja
okolja je potrebna:
– odprava dimnih emisij.
2. Varstvo zraka
Podjetja in druge pravne osebe morajo poleg stalnega
nadzora onesnaženja, ki ga povzročajo viri onesnaževanja
zraka v njihovih stavbah in neposredni okolici, takoj pristopiti
k strokovni sanaciji izvorov in odpravi nedovoljenih emisij v
zrak, kot to predpisuje zakon o varstvu zraka.
3. Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
podtalnico.
4. Varstvo pred hrupom
Po zakonu o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju mora biti sestavni del lokacijske dokumentacije
pisna izjava projektanta, da so pri načrtih upoštevani pogoji
za varstvo pred hrupom.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Legalizacija objektov in naprav je možna samo za tiste
objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, na osnovi
lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
28. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in
drugim skupnostim, pri pristojnem organu Občine Sežana.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati
naslednji prostorsko izvedbeni akti,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave št. 28/91), odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 54/95) in odlok o sprejemu
ureditvenega načrta “Ureditveni načrt za območje Sežana
center“ (Uradne objave, št. 29/91), v delu, ki se nanaša na
obravnavano območje.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
31. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-52/97
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3709.

Št.

73 / 30. 10. 1998 / Stran 5745

2. člen
Sestavni deli tega odloka so:
1. Tekstualni del:
– obrazložitev,
– besedilo odloka o zazidalnem načrtu,
– priložena soglasja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del:
1. Izsek iz dolgoročnega plana občine za obdobje
1986–2000
M 1:5000
2. Katastrski načrt
M 1:2880
3. Katastrski načrt z vrisano mejo območja M 1:1000
4. Geodetski posnetek terena z vrisano
mejo
M 1:1000
5. Arhitektonsko zazidalna situacija
M 1:1000
6. Zbirna karta komunalnih vodov
M 1:1000
7. Prometna situacija
M 1:1000
8. Ureditev zelenih površin
M 1:1000
9. Zakoličbeni načrt s funkcionalnimi
površinami
M 1:1000
II. MEJE OBMOČJA
3. člen
Meja obravnavanega območja, predhodno opredeljena v urbanistični zasnovi mesta Sežana, je detaljno predstavljena v grafičnih prilogah. Območje je locirano severno
od ceste za Vrhovlje, na zahodu je omejeno s koridorjem
avtoceste, na severu s kolovozom in na vzhodu z mejo
stanovanjskega naselja Lenivec.
Seznam parcel v obravnavanem območju:
4212/306, 4259, 4255/2, 4212/301, 6084/5,
4212/147, 4212/149, 6084/31, 4265/1, 4266,
4212/146, 4212/304del, 4212/337del, 4219/49,
4212/51del, 4212/50del, 4265/3del, 4268/1del,
4267del, 4270del, 4280del,../334 del, 4212/336,
4281/5del, 4212/337, 4212/298, 4296../338, 4295,
4212/339, 4212/340del, 4212/291, 4304, 4302,
4212/148del, 6084/29del, 4268/4, 4212/30, k.o. Sežana.

Odlok o ureditvenem načrtu za območje UP21
“Mehanizacija“ v Sežani

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
Na podlagi 25., 39. ter 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97), 21. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. člena statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95 - popr.
in 55/98) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 29. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za območje UP21
“Mehanizacija“ v Sežani
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje
UP21 “Mehanizacija“ v Občini Sežana, ki jih je izdelal Populus Podjetje za prostorski inženiring, d.o.o., iz Ljubljane, v
juliju 1998, pod št. projekta 137/18/98.

4. člen
Celotno območje je namenjeno gradnji objektov za
proizvodnjo, drobnogospodarstvo in storitvene dejavnosti,
komunalne, prometne in energetske infrastrukture ter urejanju zunanjih površin, kar je prikazano v načrtu ureditvena
situacija v merilu 1:500.
Območje je zaključena površina in se ureja enotno.
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente prikazane v ureditveni situaciji in parcelacijskem načrtu:
Gradbena linija je črta, na kateri morajo biti postavljeni
objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej meji. Dovoljeni so le
manjši zamiki fasade od gradbene linije (toleranca). Objekt
lahko presega gradbeno mejo ali gradbeno linijo le s funkcionalnimi elementi, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis
gradbene mase. To so nadstreški, stopnice, vetrolovi in
podobno.
Stavbišče je površina objekta znotraj gradbene linije.
Funkcionalna površina je površina funkcionalno zaključene parcele brez stavbišča.
Javne površine, kot so površine ceste, ki so namenje
javni rabi.
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V ureditvenem načrtu so predvideni naslednji posegi
po funkcionalnih enotah:
A1 – prizidek k objektu tehnični pregledi
A2 – prizidek k objektu mehanična delavnica
A3 – prizidek k objektu železokrivnice
A4 – delavnica prefabrikatov I. z betonarno
A5 – delavnica prefabrikatov II.
A6 – delavnica prefabrikatov III.
A7 – skladišče I.
A8 – Skladišče II.
A9 – Skladišče III.
A10 – objekt storitvenih dejavnosti
D1 – deponija prefabrikatov
D2 – deponija agregata
D3 – deponija orodij
D4 – deponija gradbenih strojev
P1 – parkirišče za goste in zaposlene
P2 – parkirišče službenih vozil
P3 – parkirišče tovornjakov
P4 – parkirišče tovornjakov
P5 – parkirišče mobilnih gradbenih strojev
P6 – parkirišče za goste in uslužbence
P – parkirišče tovornjakov s prikolicami
PD1 – rezervat za parkirišče ali deponijo
PD2 – rezervat za parkirišče ali deponijo
5. člen
Znotraj ureditvenega območja ni dovoljeno locirati dejavnosti, katerih stranski produkt je onesnažena voda, emisije v podzemlje oziroma proizvodnja, ki ima kakršnekoli emisije v ozračju. Za projekte, ki bi lahko škodili zdravju in
življenju ljudi in imali škodljive vplive na okolje, se mora v
lokacijskem postopku priložiti zahtevana študija vpliva na
okolje, oziroma zagotovila, o neškodljivosti proizvodne dejavnosti.
6. člen
Zahtevana je visoka kvaliteta graditve za nove objekte
in prenovo obstoječih. Tehnologija graditve se mora podrediti urbanistično-arhitektonskem konceptu in funkcionalnim
zahtevam prostora.
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zasaditve, kot sestavni del investicijske in tehnične dokumentacije.
Ureditev vrtičkov ni dovoljena.
Predvidena je postavitev betonske ograje okoli celotnega območja, dovoljene so posamezne razmejitve sklopov
objektov z žičnato ograjo. Notranje razmejitve z ograjami
morajo biti enotne za celotno območje.
Pogoji za arhitektonsko oblikovanje:
– oblikovanje objektov je opredeljeno v grafičnih prilogah; smer zazidave objektov sledi gradbenimi linijam v arhitektonski zazidalni situaciji.
Vertikalni gabariti:
Novi objekti v območju “Kraškega zidarja“ so lahko
visoki max. 8 m – P (betonarna višine 12m), v območju z
namembnostjo drobno gospodarstvo in storitve, pa max
P+1.
Oblikovanje objektov je podrejeno urbanistični zasnovi
in tehnologiji, tako da ustvarja značaj območja, zunanjih
prostorov, dovozne ulice in naj soustvarja tipološko prepoznavnost celotnega obravnavanega prostora.
Strehe so praviloma dvokapnice ali enokapnice, kritina
mora biti enotna za celo območje. Lastniki so dolžni redno
vzdrževati fasade objektov.
8. člen
Objekti morajo biti oblikovani kvalitetno in v skladu s
terenom. Grade se lahko samo objekti za namene, ki so
predvideni v tem zazidalnem načrtu. Zahtevana je visoka
kvaliteta graditve. Tehnologija gradnje je lahko klasična ali
montažna.
V. ETAPNOST IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST
9. člen
Območje ureditvenega načrta je funkcionalno razdeljeno na več delov, ki tvorijo celote, zato so faze realizacije
ureditvenega načrta identične posameznim območjem.
Zemljišča ostanejo v obstoječi rabi do pričetka izgradnje posamezne faze.
Prometne in zelene površine se izvajajo sočasno z
izgradnjo objektov.
VI. PROMETNA UREDITEV

IV. POGOJI URBANISTIČNEGA IN ARHITEKTURNEGA
OBLIKOVANJA
7. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje:
– predvidena postavitev objektov bazira na ortogonalni
mrežni zasnovi, katere izhodišče je prometna situacija. Primarnih in sekundarnih priključkov ni možno spreminjati, spreminjajo se lahko le priključki in površine v sklopu funkcionalnih površin v skladu s funkcionalnimi zahtevami novih objektov. Sistem cest, dovozov in parkiranja je prikazan v grafičnih prilogah,
– oblikovanje objektov naj upošteva tehnologijo proizvodnje ter kompozicijske in tipološke značilnosti; odmiki in
regulacija objektov ter njihova tipologija je razvidna iz grafičnih prilog,
– ureditev zelenih površin mora izhajati iz funkcije vizualnih barier proti stanovanjski soseski z maksimalno intenzivnostjo zasaditve drevja in grmovnic. Površine morajo biti
obdelane s projekti, ki so glede zahtevnosti identični projektom za objekte, torej je zahtevan PZI zunanje ureditve in

10. člen
Prometno tehnični elementi in dimenzioniranje so prilagojeni normativom za lokalne cestne površine:
Urgentnemu prometu so podrejene vse vozne površine.
Mirujoči promet: Parkiranje vozil je predvideno v sklopu vsakega funkcionalnega območja
Komunikacije sledijo osnovnemu konceptu pozidave.
11. člen
Prometni sistem na območju zazidalnega načrta mora
biti urejen, kakor je razvidno iz grafične priloge. Višinske
kote zunanjih površin na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov se morajo prilagoditi določenim kotam pritličij
objektov in niveleti cest. Za ceste je potrebno izdelati izvedbene načrte na osnovi poprejšnje zakoličbe, skladno z ureditvenim načrtom.
Za mirujoči promet se morajo upoštevati normative za
posamezne dejavnosti. Potrebno je zagotoviti zadostno število parkirišč v okviru vsake faze graditve.
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VII. KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
12. člen
Kanalizacija in meteorne vode:
V ureditvenem območju je predviden ločeni sistem kanalizacije.
Priključitev kanalizacije novih objektov je v skladu s
sprejetim generalnim načrtom kanalizacije za mesto Sežana.
Tehnološke odpadne vode se morajo očistiti v obratu
kjer se nahajajo, v posebnem postopku, ki je odviden od
vrste in stopnje onesnaženosti. Tako očiščene se lahko
spuščajo v kanalizacijo.
Meteorne vode so ločene in prek lovilcev maščob in olj
speljane v ponikovalnice.
Vodovod:
Vsi objekti v območju se morajo priključiti na javno
vodovodno omrežje.
Obstoječi primarni vodovod poteka po cesti za Vrhovlje.
Elektro omrežje:
Za potrebe novih objektov predvsem v zahodnem delu
je predvidena postavitev nove trafo postaje.
PTT
Ob cesti za Vrhovlje je vkopan telefonski kabel, z njega
gre priključni kabel do obstoječe vratarnice. Do novih objektov bodo speljani priključni kabli iz hišne centrale v obstoječi
vratarnici.
Toplovodna kineta
Ob cesti za Vrhovlje je vkopana toplovodna kineta. Iz te
kinete se odcepi do objektov Tehnični pregledi in Mehanična delavnica. Priključki do novih objektov niso predvideni.
Plin
Ob cesti za Vrhovlje je vkopana cev mestnega plina.
Od obstoječe cevi je predvidena razpeljava priključnih cevi
do novih objektov.
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17. člen
Varovanje proti hrupu
Pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi prostorov morajo graditelji, projektanti in izvajalci gradbenih del
upoštevati zakon o varstvu pred hrupom.
18. člen
Varovanje proti onesnaženju zraka
Varovanje zraka mora biti do dovoljene meje onesnaženja (II. območje). V območju UN niso dovoljene dejavnosti,
ki prekomerno onesnažujejo zrak.
19. člen
Varstvo voda
Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaženje voda. Zagotovljen mora biti nemoten odtok zalednih vod z ureditvijo meteorne kanalizacije. Odvod meteornih
vod s parkirišč mora biti speljan preko lovilcev maščob, olj in
usedalnikov v meteorno kanalizacijo. Vsi objekti znotraj UN
morajo biti priključeni na fekalno kanalizacijo.
IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN GRADITELJEV
20. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorja, projektanje
in izvajalce vseh načrtovanih objektov in naprav v ureditvenem območju. Projektanti in izvajalci so pri projektiranju in
sami gradnji objektov dolžni upoštevati veljavne gradbenotehnične, varnostne, prometne, sanitarno higienske in druge predpise. Graditelji so dolžni izvesti priključke in urediti
okolico v skladu s projekti zunanje ureditve istočasno z
objekti.
Do pričetka gradnje planiranih objektov in naprav je
stavbno zemljišče možno uporabljati v sedanje namene. Niso dovoljeni posegi, ki bi vplivali na načrtovano rabo ali
pogoje bivanja.
Oddajajo se lahko samo komunalno opremljena stavbna zemljišča.

VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
13. člen
Na območju se lahko opravljajo le take storitvene dejavnosti, ki ne bodo kvarno vplivale na bivalno okolje sosednjih objektov in ne bodo prekoračevale z zakoni in predpisi
dovoljene emisije škodljivih snovi v zrak, vodotok in tla.
14. člen
Ogrevanje
Ogrevanje v vseh novih objektih je lokalno. Uporablja
se enotni sistem ogrevanja.
15. člen
Zbiranje odpadkov
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v kontejnerjih,
z organiziranim odvozom odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Kontejnerji morajo biti locirani na tlakovani
površini opremljeni z lovilcem olj.
16. člen
Požarna varnost
Za požarno varnost je pri projektiranju in izvedbi ureditvenega načrta nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti, zadostne odmike od objektov in ustrezno
dimenzionirano hidrantno omrežje.

X. TOLERANCE
21. člen
Pri planiranih objektih je potrebno upoštevani gradbene linije. Tlorisni gabariti lahko odstopajo dimenzijsko +15% po dolžini in +-10% po širini, višinski gabariti pa morajo
biti skladni z višinami obstoječih objektov, katerih višine ne
smejo presegati, z izjemo objekta betonarne, ki lahko zaradi
tehnologije dosega višino 12 m.
Gradnja je lahko klasična, montažna ali kombinirana.
Glede namembnosti objektov in naprav so spremembe dopustne do stopnje, ko ne kršijo, zmanjšujejo ali spreminjajo
osnovnih dejavnosti posameznega območja, opredeljenega
s tem načrtom.
XI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o zazidalnem načrtu Sežana – zahod v delu območja UP 21
(Uradne objeve, št. 2/81) in odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 2/81, Uradni
list RS, št. 54/95).
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23. člen
Ureditveni načrt UP21 v Sežani je na vpogled v prostorih Občine Sežana.
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350-03-4/98-3
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3710.

Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS 3 –
Pod bolnico v Sežani

Na podlagi 25., 39. ter 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 26/90), 11. člena navodila o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 popr. in 55/98), je Občinski svet občine Sežana na seji dne
29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu za območje ZS 3 – Pod
bolnico v Sežani
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje
ZS 3 Pod bolnico v Občini Sežana, ki jih je izdelal Populus
Podjetje za prostorski inženiring, d.o.o., iz Ljubljane, v februarju 1998, pod št. projekta 112/23/97 in dopolnil na
osnovi pripomb iz javne razgrnitve.
2. člen
Zazidalni načrt so izdelani v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000 in urbanistično zasnovo za območje Občine
Sežana.
3. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Katalog pogojev za posege v prostor po morfoloških
enotah
Katalog obstoječih tipov pozidave
1. Tekstualni del:
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
– priložena soglasja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del:
1. Dolgoročni plan Občine Sežana
M 1:5000
2. Urbanistična zasnova mesta Sežana
M 1:5000
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3. Kataster z vrisanim območjem
4. Ureditvena situacija z morfološkimi
enotami
5. Ureditev zelenih površin
6. Zbirna karta komunalne
in energetske infrastrukture
7. Parcelacija s funkcionalnimi zemljišči

M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

II. MEJE OBMOČJA
4. člen
Meja zazidalnega načrta je označena na kopiji katastrskih načrtov:
Meja območja ZN 3 – Pod bolnico se začne na Sdelu
parcele št. 4114/2, za vratarnico bolnice, poteka po V robu
ceste jo nato prečka in teče po S robu parcele št. 4136
nadaljuje mimo parka doma upokojencev do Ul. Ivana Turšiča in po njenem Z robu po pešpoti do SZ roba parcele št.
4230, po Z robu parcele št. 4236 in 4239, nato poteka
med parcelama št. 4239 in 4240/4, prečka cesto se nadaljuje do sredine parcele št. 4212/188, se nato pravokotno
zalomi do S roba parcele št. 4153 preko parcele št.
4212/25 na rob dovozne ceste za bolnico. Meja cesto
prečka, nato teče po Z robu parcele št. 4088/2, V delu
parcel št. 4097, 4100/2, 4122/2 in 4114/2, ki jo obide
do ceste.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
5. člen
Območje je namenjeno objektom s centralno dejavnostjo, večstanovanjskemu objektu, gozdni rabi in rekreacijskim površinam z otroškimi igrišči, vrtički in parkom.
Razdeljeno je na manjše, funkcionalno morfološke enote, opredeljene z namembnostjo predvidenih in obstoječih
objektov, kar je prikazano v urbanistični situaciji M 1:1000.
Merila in pogoji za celotno ureditveno območje:
Zazidalni načrt podaja usmeritve in izhodišča za prenovo objektov, novogradnje, nadomestne gradnje, urejanje
odprtega prostora in zelenih površin, promet, infrastrukturno omrežje, varstvo okolja in spomeniško varstvo.
6. člen
V ureditvenem načrtu so skladno s prikazom urbanistične situacije dopustne naslednje prenove, novogradnje in
nadomestne gradnje:
1. Morfološka enota: 1A/1 – stanovanjski objekt
Prenova:
Dovoljena rekonstrukcija objekta, adaptacije in vzdrževalna dela, po enotnem načrtu za celotni objekt.
Dovoljena toleranca glede namembnosti (servisne, storitvene dejavnosti, turizem).
Novogradnje:
Niso dovoljene.
2. Morfološka enota 3A/1 – bolnica
Prenova:
Dovoljena prenova objekta z dozidavo za potrebe
zdravstvenega doma.
Novogradnje:
Niso dovoljene.
3. Morfološka enota 3A/2 – objekt za šport in rekreacijo
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Prenova:
Obvezna rekonstrukcija obstoječega objekta ali novogradnja objekta za potrebe športa in rekreacije s pripadajočimi igrišči.
4. Morfološka enota. 3A/3 – dom upokojencev
Dovoljena so vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije objektov.
Novogradnja ni dovoljena.
Dovoljena postavitev pomožnih objektov za potrebe
doma upokojencev
5. Morfološka enota 6/1 – parkovne površine
Obnova obstoječih poti, s postavitvijo dodatne opreme, kot klopi, smerokazi, koši za smeti
Novogradnje:
Oblikovanje novih počivališč
Ureditev prostorov za prireditve
Ureditev otroških igrišč
Ureditev območja za vrtičke
6. Morfološka enota 6/2 – park
Prenova:
Prenova obstoječega internega parka v javni formalni
park
7. Morfološka enota 71, 2, 3, – parkovni gozd
Ureditev parkovnega gozda z novimi sprehajalnimi
potmi.
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V. MERILA IN POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
Obravnavano območje se glede rabe deli na gozdne
površine, rekreacijske površine in na parkovne površine.
Gozdne površine se urejujejo po gozdno gospodarskih
načrtih. V sklopu teh površin je v zazidalnem načrtu predvidena ureditev na grafičnih listih prikazanih poti. Te poti so
opremljene s klopmi in koši za smeti.
V okviru rekreacijskih površin, je potrebno zagotoviti
ohranjanje in redno vzdrževanje.
Za vse te posege je potrebno izdelati podrobnejši projekt.
Vse ureditve in vzdrževanje javnih površin se morajo
izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to
področje.
VI. PROMETNA UREDITEV
13. člen
Obstoječi dovozi v okviru asfaltiranih cestišč se ohranjajo. Za potrebe bolnice se uredi sedaj neprimerno parkirišče, za obiskovalce pa novo parkirišče vzdolž obstoječe
trase ceste.
VII. KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

IV. POGOJI URBANISTIČNEGA IN ARHITEKTONSKEGA
OBLIKOVANJA
7. člen
Za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
so obvezna naslednja merila in pogoji:
– lega objektov,
– horizontalni gabariti v sklopu rezerviranih površin,
– vertikalni gabariti in
– arhitekturni elementi – skladnost krajevno tipiko graditeljstva.
8. člen
Tolerance:
Zazidalni načrt določa namembnost objektov, kjer je
možna kot toleranca tudi sprememba dejavnosti, vendar le v
primeru, da le-ta ne bo prekomerno negativno vplivala na
okolje.
9. člen
Objekti morajo biti oblikovani kvalitetno in v skladu
krajevno tipiko. Gradijo se lahko samo objekti za namene, ki
so predvideni v tem zazidalnem načrtu. Zahtevana je visoka
kvaliteta gradnje. Tehnologija gradnje je lahko klasična. Vse
začasne rešitve so nedopustne.
10. člen
Parkovne in rekreacijske površine morajo biti obdelane
s projekti, ki so glede zahtevnosti identični projektom za
objekte, torej je projekt za izvedbo zahtevan tudi za zunanje
ureditve in zasaditve, kot sestavni del investicijske in tehnične dokumentacije.
11. člen
Spomeniško varstvo:
Vsi posegi v tem območju se izvajajo v skladu z obveznimi smernicami Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in Zavoda za gozdove Sežana za parkovni gozd.

14. člen
Vsi objekti v območju ureditvenega načrta morajo biti
priključeni na vodovodno, hidrantno, kanalizacijsko in elektro omrežje, kolikor to obstoječa in predvidena situacija to
dopušča. Imeti morajo tudi možnost priključitve na telefonsko omrežje.
Pri izvedbenih načrtih in izvajanju komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati obstoječe stanje komunalnega
omrežja.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.
Pogoji in usmeritve za PTT omrežje se podrejajo določilom upravljalca omrežja.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
15. člen
Na območju se lahko opravljajo dejavnosti, ki ne bodo
kvarno vplivale na že obstoječe dejavnosti, naravno in bivalno okolje. Ne smejo prekoračiti z zakoni in predpisi dovoljene emisije škodljivih snovi v zrak in tla.
16. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje je lokalno ali centralno. Uporabljajo se trda,
tekoča ali plinasta goriva. Cisterne tekočih goriv morajo biti
dvoplaščne.
17. člen
Zbiranje odpadkov:
Organske odpadke je potrebno zbirati v za to namenjenih kontejnerjih ali kovinskih posodah. Komunalne odpadke
je potrebno zbirati v kontejnerjih oziroma smetnjakih in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov.
Vsi posegi se morajo izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki urejuje to področje.

Stran

5750 / Št. 73 / 30. 10. 1998

18. člen
Požarna varnost:
Za požarno varnost je pri projektiranju in izvedbi zazidalnega načrta nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti, zadostne odmike od objektov in ustrezno
dimenzionirano hidrantno omrežje.
19. člen
Varovanje proti hrupu:
Pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi prostorov morajo investitorji, projektanti in izvajalci gradbenih
del upoštevati zakon o varstvu pred hrupom.

Uradni list Republike Slovenije
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
27. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-54/97
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

20. člen
Varovanje proti onesnaženju zraka:
V območju zazidalnega načrta niso dovoljene dejavnosti, ki prekomerno onesnažujejo zrak.
21. člen
Varstvo podzemnih voda:
Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaženje podzemnih voda. Zagotovljen mora biti nemoten
odtok zalednih vod z ureditvijo meteorne kanalizacije. Odvod meteornih vod s parkirišč mora biti speljan preko lovilcev maščob, olj in usedalnikov.
IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN INVESTITORJEV
22. člen
Zazidalni načrt je obvezen za investitorja, projektante in
izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi
posegi v prostor in urejanjem zelenih površin. Investitorji,
projektanti in izvajalci so pri projektiranju in sami gradnji
objektov dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, varnostne, prometne, sanitarno higienske in druge predpise.
Pred pričetkom gradnje so dolžni investitorji poravnati vse
zakonske obveznosti. Glede na pričakovane razmere v tleh
bo potrebno za posamezne skupine objektov ter zahtevnejše objekte izvršiti predhodne geomehanske raziskave temeljnih tal. Investitorji so dolžni izvesti priključke in urediti
okolico v skladu s projekti zunanje ureditve istočasno z
objekti. Investitorji objektov so dolžni skrbeti za ureditev in
vzdrževanje zelenic, nasadov, dovozov, ploščadi ter druge
ureditve ob objektih.
Ureditev pripadajočega zemljišča je pogoj za izdajo
uporabnega dovoljenja.

3711.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 28/95, 35/95 in 55/98) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 29. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport
Sežana
1. člen
Spremeni se 15. člen odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavoda za šport Sežana (Uradni list RS, št. 32/98)
tako, da se doda deseta alinea, ki se glasi:
- telovadnica pri OŠ Dutovlje.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 601-2/97
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

X. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Legalizacija objektov in naprav je možna samo za tiste
objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, na osnovi
lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
24. člen
Zazidalni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in
drugim skupnostim, pri pristojnem organu Občine Sežana.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati
naslednji prostorsko izvedbeni akti,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave št. 28/91) in odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 54/95).

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport
Sežana

3712.

Sklep o ugotovitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 28/93 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana
na seji dne 29. 9. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
1
Ugotovi se, da parcela št. 6728/32 vpisana v seznam
javnega dobra za k.o. Štjak v izmeri 316 m2 ne služi več kot
zemljišče v splošni rabi.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2
Parcela se odpiše iz seznama javnega dobra za k.o.
Štjak in pripiše k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena
lastninska pravica Občine Sežana.

4. člen
Spremeni se tabela z naslovom Podrobna bilanca površin po prostorskih celotah (conah) in sicer za cono UP 21
in ZS 22.

3
Predlog za spremembo v zemljiški knjigi pripravi in
podpiše župan.

Označba

4
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

UP 21

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3713.

cone

Obstoječa območja
1990
označba
v coni
ha

ZS 22

Št. 46303-2/97
Sežana, dne 29. septembra 1998.
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I 21

1,19

Nova omčočja
2015
označba
v coni
ha

PN21
C N21
Z N21
I N21
S/B N22
Z N22

3,99
0,31
3,42
1,32
2,31
0,41

Skupaj

10,2
2,7

Št. 003-03-1/98-1
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

Spremembe urbanistične zasnove mesta Sežana

Na podlagi 31. in 34. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 ter Uradni list RS, št.
71/93 in na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 - popr. in 55/98) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 29. 9. 1998 sprejel

SPREMEMBE
urbanistične zasnove mesta Sežana
1. člen
Urbanistična zasnova mesta Sežana (Uradne objave,
št. 10/93) se spremeni s sestavinami, navedenimi v nadaljevanju (v členih 2. do 4.).
2. člen
V poglavju 2. Podrobnejša zasnova dolgoročnega razvoja na ureditvenem območju naselja se spremeni tabela
Pregled novih območij naselitve po conah (l. 2015). Območje UP 21 se izvzame iz tabele. Območje ZS 22 se
zmanjša in spremeni v povečavo območja ZS 3 ter se nameni gostejši naselitvi (bloki, stolpiči...). Vrstica v tabeli se torej
spremeni tako:
Označba Ozn.
cone
v coni

Površina
(ha)

Št. stanov.
enot in tip
objektov

Število
Gostota
prebivalcev naselitve
v preb./ha

ZS 3

2.31 ha

bloki

355

S/B

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Šentjernej – dopolnjene 1997/1

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95), 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2.
člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine
Šentjernej na seji dne 28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Šentjernej
– dopolnjene 1997/1

Leto 1990
(ha)

Plan 2015
(ha)

Skupaj
(ha)

61,2

70,6

131,8

2. člen

105,5

II. DRUŽBENI PLAN
V poglavju 6.2. Namenska raba prostora na območjih,
kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora se

3. člen
V istem poglavju se spremeni tabela Sumarna bilanca
namembnost površin in sicer vrstica stanovanja in vrstica
proizvodne dejavnosti (industrija + drobno gospodarstvo).

stanovanja
proizvodne dejavnosti
(industrija + drobno
gospodarstvo)

3714.

1. člen
(uvodne določbe in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 16/98) in se
nanašajo na dopolnitev ureditvenega območja naselij Šmarja in Grobelj z uskladitvijo dveh posegov na 1. območje
kmetijskih zemljišč.

153,8

3

Pretežna namembnost
območja za:

ŠENTJERNEJ

22,7

82,8
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besedilo točke 6.2.1. Namenska raba površin nadomesti z
naslednjim besedilom:
“Do konca srednjeročnega obdobja bomo s pozidavo
za stanovanja, proizvodne in terciarne dejavnosti ter izgradnjo infrastrukture spremenili namembnost 40,16 ha površin, od tega 20,53 ha prvega območja kmetijskih zemljišč.”
Seznam posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč se
v poglavju 6.5. Seznam posegov na 1. območje kmetijskih
zemljišč dopolni s podatki za posega iz 1. člena tega odloka, in sicer:
Naselje
– lokacija

Poseg

Šmarje

stanovanjska
gradnja
stanovanjska
gradnja

Groblje
Skupaj

Namen
posega

Način
urejanja

s

PUP

s

PUP

Površina
v ha

Kriterij
upravičenosti
posega

0,10

d

0,09

d

0,19

in območij za poselitev, TK M 1:25000 ter v kartografsko
dokumentacijo, in sicer na kartah PKN M 1:5000 z oznako
Kostanjevica 23 in 33.
4. člen
(hramba grafičnih prilog)
Poglavje 13. Hramba grafičnih prilog se glasi:
Grafične priloge – dopolnitev kartografskega dela in
kartografske dokumentacije je izdelana v 4 izvodih in se
hrani: 2 izvoda v prostorih Občine Šentjernej, po en izvod
pa na Ministrstvu za okolje in prostor RS, Uradu za prostorsko planiranje Ljubljana ter Upravni enoti Novo mesto.
5. člen
(končne določbe)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350-00-08/98-01
Šentjernej, dne 28. septembra 1998.

3. člen
(vsebina grafičnih prilog)
Območje posega se vriše v kartografski del dolgoročnega plana, karto I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin

3715.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in
kolesarskih poti) v Občini Šentjernej

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Šentjernej na 38. seji dne 28. 9. 1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih
poti) v Občini Šentjernej
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste (v Šentjerneju) se razvrstijo v podkategorije:
na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v Šentjerneju.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Šentjernej in ceste med
naselji v Občini Šentjernej in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v Šentjerneju razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in sosednjih občinah so:

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

1

191250

419

2

394010

419

3

394030

419

4
5
6
7
8
9
10
11

394040
394050
394060
394070
394090
394110
394120
399010

394010
394010
669
419
669
669
419
105

12
13
14
17

394150
394160
394180
395010

394120
419
394120
419

18
19
20
21
22
23
24

395030
395050
395060
395070
395080
395090
395100

395010
395100
395030
395010
419
419
419

25

395110

419

26
27
28

395120
395130
395140

395110
395150
395110

29
30

395150
395160

395140
419

31

395170

419

32

395180

395160

33
34

395200
395210

395150
395150

KOSTANJEVICA–IVANŠE–KOČARIJA
–VELIKE VODENICE–VELIKI BAN
DOLENJI MAHAROVEC–GORENJA
GOMILA–DRAGA
DOLENJE GRADIŠČE–PRAPRECE–POLHOVICA
–DOLENJE MOKRO POLJE
DOLENJE GRADIŠČE–GOLO
GORENJA GOMILA–ČADRAŽE–MIHOVICA
MIHOVICA
DOBRAVICA–RAZDRTO–ŠMALČJA VAS
MIHOVICA–ROJE–DRAMA
R3-669–C-394120
ŠENTJERNEJ–ZAMEŠKO
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU–HRVAŠKI
BROD–ZAMEŠKO
MRŠEČA VAS–ČISTI BREG–ZAMEŠKO
OSTROG–ŠENTJAKOB
GROBLJE PRI PREKOPI
DOLENJE MOKRO POLJE–HRASTJE–PRISTAVA
PRI ŠENTJERNEJU–OREHOVICA–CEROV LOG
–TRDINOV VRH
PRISTAVA–LOKA–GORENJI MAHAROVEC
HRASTJE–ZAPUŽE
LOKA–GORENJA STARA VAS–OREHOVICA
HRASTJE–TOLSTI VRH–DOLENJI SUHADOL
GORENJA BREZOVICA
VRH PRI ŠENTJERNEJU
ŠENTJERNEJ–GORENJA STARA
VAS–OREHOVICA
ŠENTJERENEJ–DOLENJA BREZOVICA–ŠMARJE
–DOLENJE VRHPOLJE–GORENJE VRHPOLJE
–CEROV LOG
GORENJE VRHPOLJE–MIHOVO–CEROV LOG
PLETERJE–GORENJE VRHPOLJE
ŠMARJE–SELA PRI ŠENTJERNEJU–VELIKI BAN
–JAVOROVICA
ŠMARJE–PLETERJE
ŠENTJERNEJ–DOLENJA STARA VAS
–SELA PRI ŠENTJERNEJU
LEDEČA VAS–BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
–DOLENJA STARA VAS
DOLENJA STARA VAS–VOLČKOVA VAS–RAKOVNIK
–MALI BAN
PLETERJE–DRCA
PLETERJE–VRATNO

Št.
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Konec
ceste ali
odseka

395140

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

700

V

2200

105

3190

V

90

419
394030
669
394050
669
669
394120
399010

3151
1107
4097
1013
2384
2254
998
4303

V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0

672
672
394120
419

1851
1403
2646
1370

V
V
V
V

0
0
0
0

18101
3353
1295
985
2372
1403
680

V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
200
0
0

395060

3924

V

0

395010
395010
395110

5237
2650
2305

V
V
V

0
0
0

JAVOR.
HŠ 1

6105
1300

V
V

0
0

395140

2820

V

0

395160

2607

V

0

395140
HŠ 4
HŠ 5

2645
1200
1210

V
V
V

0
0
0

TRD. VRH
419
395010
395100
289520
395100
395100

5. člen
Lokalne ceste v mestu Šentjernej in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

15
16
35
36
37

394510
394520
395510
395520
395530

419
394070
395100
395510
395110

ŠENTJERNEJ–TUROPOLJE; TRUBARJEVA CESTA
ŠENTJERNEJ–ŠMALČJA VAS
ŠENTJERNEJ–HIPODROM SEVER
ŠENTJERNEJ–HIPODROM JUG
ŠENTJERNEJ–STARO SEJMIŠČE;
KOTARJEVA ULICA

669
669
395110
395510

550
513
647
696

V
V
V
V

0
0
0
0

395160

790

V

0
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6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

1
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
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

894011
894012
894013
894014
894015
894016
894017
894021
894022
894023
894031
894032
894033
894034
894035
894036
894037
894038
894041
894042
894043
894045
894046
894047
894048
894049
894051
894052
894053
894054
894055
894061
894062
894063
894064
894065
894066
894071
894072
894073
894081
894082
894083
894084
894085
894086
894091
894092
894093
894094
894095
894096
894101
894111
894112
894113
894121
894122
894123
894124
894125
894126
894127
894128
894129

894031
894021
894021
894031
894031
894017
894021
894031
894031
894015
394011
394011
894032
394011
394011
894031
394011
394011
394031
394031
394031
894049
894041
894045
894047
394011
894041
894051
894041
894041
894051
394031
394031
394031
394031
394031
394031
394031
394031
394031
419
394011
894082
394051
394051
419
419
894091
394071
894093
419
894095
394051
394051
394051
394051
394051
394051
394051
894123
394051
894125
394051
394061
894128

BREŠKA VAS
BREŠKA VAS
GOR. GOMILA–BREŠKA VAS
BREŠKA VAS
BREŠKA VAS
BREŠKA VAS
BREŠKA VAS
PRISTAVICA
PRISTAVICA
PRISTAVICA
GOR. GOMILA–BREŠKA VAS
GOR. GOMILA
GORENJA GOMILA
GORENJA GOMILA
GORENJA GOMILA
BREŠKA VAS–GOR. GOMILA
GOR. GOMILA–ČADRAŽE
GORENJA GOMILA
PRAPREČE
PRAPREČE
PRAPREČE
PRAPREČE–GOR. GOMILA
PRAPREČE
PRAPREČE
PRAPREČE
PRAPREČE; GOR. GOMILA
PRAPREČE
PRAPREČE
PRAPREČE
PRAPREČE
PRAPREČE
POLHOVICA
PRAPREČE
POLHOVICA
POLHOVICA
POLHOVICA
PRAPR.–POLH.–GOR. GRAD.
D. GRADIŠČE–G. GRADIŠČE
DOLENJE GRADIŠČE
DOLENJE GRADIŠČE
DOL. MAHAROVEC
DOL. MAHAROVEC–ČADRAŽE
DOL. MAHAROVEC–RAZDRTO
DOL. MAHAROVEC–ČADRAŽE
DOL. MAHAROVEC
D. MAHAROVEC–G. BREZOVIC
DOBRAVICA
DOBRAVICA
DOBRAVICA
DOBRAVICA
DOBRAVICA–ŠENTJERNEJ
DOBRAVICA–ŠMALČJA VAS
RAZDRTO–MIHOVICA
ČADRAŽE
ČADRAŽE
ČADRAŽE
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA

HŠ 5
HŠ 2
894031
HŠ 1
894014
894013
894016
894017
HŠ 2
894021
894013
894031
HŠ 26
394051
HŠ 4
894033
394051
394011
HŠ 17
894041
894045
894041
HŠ 9
HŠ 6
HŠ 5
394031
HŠ 16
HŠ 11
894051
894051
KONEC
419
419
894061
HŠ 10
KONEC
419
394011
894071
HŠ 6
394011
894084
894101
394011
894084
894083
394071
HŠ 31
HŠ 22
KONEC
419
HŠ 27
394071
HŠ 2
HŠ 4
HŠ 15
669
894121
HŠ 25
HŠ 33
394051
894125
894125
894121
669

Dolžina
ceste v
občini (v m)

67
47
375
471
262
387
385
829
149
187
1356
428
294
543
66
835
1024
775
746
77
291
495
34
81
66
1230
445
104
168
192
79
388
1317
181
88
503
1096
1095
915
151
250
2378
877
2176
123
1263
288
80
172
454
379
322
1512
176
174
129
2123
191
591
356
278
114
39
417
277

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

894131
894132
894133
894134
894135
894136
894137
894138
894141
894142
894143
894144
894145
894146
894147
894148
894151
894152
894153
894154
894155
894156
894161
894162
894163
894164
894165
894166
894167
894168
894169
894171
894172
894173
894174
894175
894176
894177
894178
894179
894181
894182
894183
894184
894185
894186
894187
894191
894192
894193
894194
894195
894196
894197
894198
894199
894201
894202
894211
894212
894213
894214
894215
894216
894221
894222
894223
894224
894225

394061
394061
894132
894132
394061
394061
394051
894137
669
894141
894141
669
394091
669
669
669
394091
894151
394091
394091
394091
394091
399011
894161
399011
894163
894163
399011
894166
399011
399011
394071
394071
394071
894173
394071
394521
394521
894177
894177
394111
894181
394111
394121
894184
394091
669
394091
894191
894191
394091
394091
394091
894196
669
669
669
894201
419
419
894211
394511
894214
394511
419
394121
394181
419
394181

MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
MIHOVICA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
DRAMA
HRVAŠKI BROD
HRVAŠKI BROD
HRVAŠKI BROD
HRV. BROD–MARŠEČA VAS
HRVAŠKI BROD
HRVAŠKI BROD
HRVAŠKI BROD
HRVAŠKI BROD
HRVAŠKI BROD
ŠMALČJA VAS
ŠMALČJA VAS
ŠMALČJA VAS
ŠMALČJA VAS
ŠMALČJA VAS
ŠMALČJA VAS
ŠMALČJA VAS
ŠMALČJA VAS
ŠMALČJA VAS
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ROJE
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
GROBLJE PRIPREKOPI
GROBLJE PRIPREKOPI
GROBLJE PRIPREKOPI
GROBLJE PRIPREKOPI
GROBLJE PRIPREKOPI

HŠ 22
894133
HŠ 22
HŠ 17
394061
HŠ 2
394061
894135
HŠ 6
HŠ 2
HŠ 5
KONEC
KONEC
HŠ 7
HŠ 8
HŠ 24
HŠ 16
KONEC
HŠ 24
HŠ 17
HŠ 24
894154
HŠ 16
HŠ 18
894161
394121
HŠ 6
HŠ 5
HŠ 4
HŠ 3
HŠ 2
KONEC
394051
HŠ 16
HŠ 15
394521
HŠ 4
HŠ 16
HŠ 33
HŠ 5
669
394121
894182
KONEC
KONEC
HŠ 9A
394091
394121
HŠ 16
HŠ 15
HŠ 12
HŠ 15
394121
394121
HŠ 4
KONEC
HŠ 28
HŠ 18
894215
KONEC
KONEC
894211
394121
394111
394181
394181
894224
394181
894226

Dolžina
ceste v
občini (v m)

85
60
79
25
466
117
172
156
90
268
171
116
1081
77
199
263
220
161
352
446
159
179
320
65
333
1175
86
190
44
151
99
245
1855
217
61
108
113
172
58
188
1120
752
284
228
49
80
521
1130
110
212
122
197
1358
2036
50
57
249
50
395
72
44
244
381
264
60
1083
346
629
233

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

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
169
170
171
172
173
174
175
176
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

894226
894227
894228
894229
894231
894232
894233
894234
894235
894236
894241
894242
894243
894244
894245
894246
894247
894251
894252
894253
894254
894255
894256
894257
894261
894262
894263
894264
894265
895011
895012
895021
895022
895023
895024
895025
895026
895027
895031
895032
895033
895034
895035
895036
895037
895038
895039
895041
895042
895051
895052
895053
895061
895062
895063
895064
895065
895071
895072
895073
895074
895075
895076
895077
895078
895079
895081
895082
895083
895084

894224
419
894224
419
394161
394161
894232
894232
894232
894235
394121
394161
394161
894243
394161
394161
394161
672
894251
394151
672
894254
394151
894256
394151
394151
394151
894263
894262
419
895011
419
395011
419
419
419
895021
419
419
419
895032
895033
419
419
419
419
895038
419
395032
395031
395031
395031
395031
395012
395031
395031
895064
395032
395031
395031
395061
895077
895075
395032
895224
395081
395031
395051
395010
395013

GROBLJE PRIPREKOPI
GROBLJE PRIPREKOPI
GROBLJE PRIPREKOPI
GROBLJE PRI PREKOPI
OSTROG
OSTROG
OSTROG
OSTROG
OSTROG–ŠENTJAKOB
OSTROG
ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB
ZAMEŠKO–MRŠEČA VAS
ZAMEŠKO
ZAMEŠKO
ZAMEŠKO
ZAMEŠKO
ZAMEŠKO
ZAMEŠKO
ČISTI BREG
ČISTI BREG
ČISTI BREG
ČISTI BREG
ČISTI BREG
ŽERJAVIN
ŽERJAVIN–MOKRO POLJE
DOL. MOK. POLJE–GOR. MOK. P
DOLENJE MOKRO POLJE
DOLENJE MOKRO POLJE
DOLENJE MOKRO POLJE
DOLENJE MOKRO POLJE
DOLENJE MOKRO POLJE
DOLENJE MOKRO POLJE
G. GRADIŠČE–G. MOK. POLJE
GORENJE GRADIŠČE
GORENJE GRADIŠČE
GORENJE GRADIŠČE
GORENJE GRADIŠČE
GORENJE GRADIŠČE
GORENJE GRADIŠČE
GORENJE GRADIŠČE
GORENJE GRADIŠČE
GORENJI MAHAROVEC
GOR. GRADIŠČE–GOR. MAHARO
G. MOKRO POLJE
G. MOKRO POLJE
PRISTAVA ZAPUŽE
PRISTAVA–ZAPUŽE
PRISTAVA P. ŠENTJERNEJU
PRISTAVA P. ŠENTJERNEJU
PRISTAVA P. ŠENTJERNEJU
PRISTAVA ZAPUŽE
LOKA
LOKA
LOKA
LOKA
LOKA
LOKA
LOKA
LOKA
LOKA
OREHOVICA–G. M. POLJE
OREHOVICA–ZAPUŽE
OREHOVICA
OREHOVICA

894241
894223
894241
894222
KRŠKO
894236
KONEC
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
394161
894241
HŠ 9
HŠ 7
HŠ 3
894235
894235
394151
HŠ 13
894254
394151
KRŠKO
KONEC
KRŠKO
894262
894265
894265
894265
894262
HŠ 3
395011
395031
895021
895026
895026
895026
HŠ 15
895021
HŠ 11
HŠ 31
HŠ 23
HŠ 23A
HŠ 18
HŠ 12
895038
895042
HŠ 27
395032
HŠ 28
895031
895051
895064
395051
895061
895061
895065
895061
895042
HŠ 10
895081
895075
HŠ 23
HŠ 20
395101
KONEC
395032
395061
895081
895155
895155

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

1023
248
811
316
74
1468
76
67
1920
886
1231
632
74
88
66
682
480
445
78
144
326
227
360
221
155
182
228
188
1758
991
866
1652
57
111
125
218
240
768
1070
157
132
87
136
67
302
826
38
375
940
704
585
674
1026
328
162
660
291
779
113
492
155
227
42
894
424
904
1497
495
603
556

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

205
206
207
208
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
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

895085
895086
895087
895088
895089
895091
895092
895093
895101
895111
895112
895113
895114
895115
895116
895117
895118
895119
895121
895122
895123
895124
895125
895126
895127
895128
895129
895131
895132
895133
895134
895135
895136
895137
895138
895139
895141
895142
895143
895144
895145
895146
895147
895148
895149
895151
895152
895153
895154
895155
895161
895162
895163
895164
895165
895171
895172
895173
895174
895175
895181
895182
895183
895184
895191
895192
895193
895194
895195
895196

395010
895083
895084
895084
895084
395012
395051
395051
395032
395012
395012
395012
895112
895122
895115
895113
895113
895113
895112
395071
895122
395071
395071
395071
395071
395071
895127
395071
395071
395071
395071
395071
395071
395071
895135
895132
395012
395012
395012
395071
895144
895144
395071
395071
395014
395071
395013
395013
895151
895153
895162
395013
395013
895163
895163
395013
895171
395013
895173
395013
395112
395112
395112
395013
395014
895191
895201
895201
895192
895195

OREHOVICA
OREHOVICA
OREHOVICA
OREHOVICA
OREHOVICA
ZAPUŽE
ZAPUŽE–HRASTJE
ZAPUŽE
LOKA
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
TOLSTI VRH
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE–OREHOVICA
OREHOVICA
OREHOVICA
OREHOVICA
OREHOVICA
OREHOVICA
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG

895155
895084
HŠ 32
8905089
895149
395051
395012
KONEC
HŠ 6A
HŠ 189
HŠ 24
895123
895115
895113
895115
KONEC
895119
895147
395071
395071
395071
895119
895129
KONEC
895147
HŠ 2
895119
N.MESTO
N.MESTO
HŠ 14
KONEC
895132
895148
HŠ 28A
895133
N.MESTO
895147
895144
HŠ 33
895147
895147
HŠ 62
895119
HŠ 4
395071
HŠ 13
HŠ 14A
HŠ 14
895153
895084
HŠ 68
HŠ 68
KONEC
HŠ 71
HŠ 72
395112
HŠ 60
395112
395112
KONEC
895182
895206
395121
KONEC
895193
895195
KONEC
895193
895194
895193

Dolžina
ceste v
občini (v m)

302
132
178
648
945
744
385
87
64
505
772
991
61
759
328
125
294
551
669
498
489
291
370
177
458
98
500
116
295
156
89
655
485
152
78
178
374
596
134
316
254
142
790
632
1720
123
101
386
103
116
154
159
270
56
147
646
234
103
56
435
339
342
973
335
1574
283
919
187
318
172

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

895197
895201
895202
895203
895204
895205
895206
895211
895212
895221
895222
895223
895224
895225
895226
895231
895232
895233
895234
895235
895236
895241
895242
895243
895244
895245
895251
895252
895253
895254
895255
895256
895257
895261
895262
895263
895264
895265
895266
895267
895268
895269
895271
895281
895282
895283
895284
895285
895291
895292
895293
895294
895295
895301
895302
895311
895312
895313
895314
895321
895322
895323
895324
895325
895326
895331
895332
895333
895334
895335

895193
395121
395121
895201
395121
895204
395121
395014
395014
395112
395101
395101
395101
395101
895224
395112
395112
395112
395112
895233
895234
395121
395131
395131
895241
395131
395131
395131
395131
395112
895252
895253
895252
395112
395112
395112
895262
895271
895262
895262
895267
895271
395112
395112
395112
395112
895282
895284
395081
395081
395081
395081
395081
395081
395081
419
395091
395091
395101
419
395101
395111
895323
395111
395111
395511
895331
395521
395521
395511

CEROV LOG
MIHOVO–CEROV LOG
MIHOVO
MIHOVO
MIHOVO
MIHOVO
MIHOVO–CEROV LOG
CEROV LOG
CEROV LOG
G. ST. VAS–G. VRHPOLJE
GOR. STARA VAS
GOR. STARA VAS
GOR. STARA VAS
GOR. STARA VAS
GOR. STARA VAS
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE–G. BREZOVICA
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE
G. VRHPOLJE–VRATNO
GOR. VRHPOLJE
GOR. VRHPOLJE
GOR. VRHPOLJE
GOR. VRHPOLJE
GOR. VRHPOLJE
GOR. VRHPOLJE
GOR. VRHPOLJE
D. VRHPOLJE–G. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
DOL. VRHPOLJE
D. VRHPOLJE
D. VRHPOLJE
D. VRHPOLJE
D. VRHPOLJE–G. BREZOVICA
D. VRHPOLJE–ŽVABOVO
G. BREZOVICA–LOKA
GOR. BREZOVICA
GOR. BREZOVICA
GOR. BREZOVICA
GOR. BREZOVICA
G. BREZOVICA; VRH. PRI ŠENTJERNEJU
GOR. BREZOVICA
VRH PRI ŠENTJERNEJU
VRH PRI ŠENTJERNEJU
VRH PRI ŠENTJERNEJU
VRH PRI ŠENTJERNEJU
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ

KONEC
895191
895201
895201
895202
KONEC
895181
HŠ 150
KONEC
395061
895223
895233
395101
895224
895224
895221
KONEC
395101
895233
KONEC
KONEC
895243
HŠ 35
HŠ 96
895243
KONEC
895252
895256
HŠ 24
895252
HŠ 6
HŠ 7
HŠ 2
895252
895495
895262
HŠ 15
KONEC
895262
895271
HŠ 41
895267
895495
895282
895233
895282
895233
HŠ 7
895077
HŠ 35
HŠ 37A
395081
HŠ 52
895311
HŠ 25
395091
395091
395101
KONEC
HŠ 12
KONEC
HŠ 10
HŠ 6C
HŠ 46
HŠ 52
HŠ 17
HŠ 46
HŠ 11
395111
395521
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Dolžina
ceste v
občini (v m)

1664
1520
435
341
409
365
442
818
844
2029
471
926
943
99
204
197
402
1778
549
314
100
148
159
411
71
940
273
657
120
222
129
213
251
661
1729
21
61
189
398
189
228
92
1086
361
840
356
622
949
507
50
177
241
67
690
153
499
116
179
246
182
91
104
191
90
74
103
98
71
854
131

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

895336
895337
895341
895342
895343
895344
895345
895346
895347
895351
895352
895353
895354
895355
895356
895357
895358
895359
895361
895362
895371
895372
895373
895374
895375
895376
895377
895381
895382
895383
895384
895385
895391
895392
895393
895394
895395
895402
895403
895404
895405
895406
895411
895412
895413
895414
895415
895416
895417
895418
895421
895422
895423
895424
895431
895432
895433
895441
895442
895443
895444
895445
895446
895447
895448
895451
895452
895453
895454
895461

395521
395521
419
895341
419
419
419
895344
395161
395111
395111
395531
395531
395531
395531
395531
395531
395531
395112
895285
395111
395111
395111
395111
895372
895374
895374
395111
395111
395111
395111
395111
395131
395131
395131
395211
395131
395151
395211
395211
895403
395211
419
419
419
419
395171
395171
395171
395171
395171
395171
395171
895423
419
895431
895431
395161
395161
395161
395171
895411
395171
395171
895416
395171
895451
895452
395171
895448

ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJ.; D. ST. VAS; D. BREZO
ŽVABOVO
ŽVABOVO
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA BRZOVICA
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA BREZOVICA
D. BREZO.; SELA; D. ST. VAS
DOLENJA BREZOVICA
VRATNO
VRATNO
VRATNO
VRATNO
VRATNO
APNENIK
APNENIK
APNENIK
APNENIK
APNENIK
LEDEČA VAS; D. ST. VAS
LEDEČA VAS; D. ST. VAS
LEDEČA VAS; D. ST. VAS
LEDEČA VAS
LEDEČA VAS
LEDEČA VAS; D. ST.VAS
LEDEČA VAS
LEDEČA V.; BREZJE P. ŠENTJERNEJU
LEDEČA VAS; GRUČA
LEDEČA VAS
LEDEČA V.; BREZJE; RAKOVN
LEDEČA VAS
GRUČA
GRUČA
GRUČA
DOLENJA STARA VAS
DOLENJA STARA VAS
DOLENJA STARA VAS
DOLENJA STARA VAS
DOLENJA STARA VAS
D. ST. VAS; BREZJE P. ŠENTJERNEJU
IMENJE
D. ST. VAS; BREZJE P. ŠENTJERNEJU
D. ST. VAS; VOLČKOVA VAS
DOLENJA STARA VAS
DOLENJA STARA VAS
DOLENJA STARA VAS
BREZJE PRI ŠENTJERNEJU

HŠ 10
KONEC
395161
HŠ 3
HŠ 1
395161
HŠ 26
HŠ 2A
895411
395531
395531
KONEC
KONEC
KONEC
HŠ 4
HŠ 32
HŠ 46
895384
895285
895285
HŠ 2A
KONEC
895375
895375
HŠ 19
HŠ 16A
395112
895359
HŠ 40
KONEC
395161
895381
895392
895391
895394
KONEC
395211
395211
HŠ 4
895403
HŠ 3
89405
395161
395171
895412
895416
895414
895411
895417
895446
895431
KONEC
895512
HŠ 16
HŠ 7
HŠ 12
HŠ 8
895411
HŠ 52
895359
HŠ 20
895412
HŠ 9
895418
895446
395181
HŠ 47B
KONEC
HŠ 48
HŠ 11

Dolžina
ceste v
občini (v m)

275
58
284
100
43
359
43
68
434
346
323
43
58
53
90
66
72
987
202
87
54
240
163
199
214
46
287
788
533
151
844
266
889
612
1516
226
696
92
476
414
262
1936
947
1115
1238
606
301
1277
179
549
534
507
3338
77
793
90
117
203
44
313
79
260
539
311
486
451
204
221
108
259

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

895462
895463
895464
895471
895472
895473
895481
895482
895483
895484
895491
895492
895493
895494
895495
895501
895502
895503
895511
895512
895513
895514
895515
895516
895521
895531
895532
895533
895534
895535
895536
895537
895541
895542
895543
895544
895551
895552
895561
895562
895563
895564
895565
895566
895567
895568
895571
895572
895573
895574
895581
895582
895583
895585
895586
895587
895588
895589
895591
895592
895593
895594
895595
895596
895597

895446
895446
895463
395171
395171
895472
895423
895481
895481
895481
395141
395141
895384
395161
395112
395161
395161
395142
395181
395181
395181
395181
895521
395181
895515
395181
895531
395142
895513
395142
395142
395181
395181
395181
895541
895542
395181
395181
395151
395201
895562
395142
395142
895564
395201
395201
395142
895571
895571
395201
395142
395181
191251
191251
895585
895585
895583
895583
395143
395143
395143
395143
395143
395596
895596

BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
IMENJE
IMENJE
IMENJE
BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
ŠMARJE; SELA PRI ŠENTJERNEJU
ŠMARJE
ŠMARJE
ŠMARJE; SELA PRI ŠENTJE
ŠMARJE; DOL. VRHPOLJE
SELA; VOLČKOVA VAS
SELA PRI ŠENTJERNEJU
SELA PRI ŠENTJERNEJU
VOLČKOVA VAS
VOLČKOVA VAS; RAKOVNIK
VOLČKOVA V.; MALI BAN
VOLČKOVA VAS
VOLČKOVA VAS; RAKOVNIK
VOLČKOVA VAS
RAKOVNIK
VRBOVCE
VRBOVCE
VRBOVCE
VRBOVCE
VRBOVCE
VRBOVCE
MALI BAN VRBOVCE
VRBOVCE
VRBOVCE
VRBOVCE
VRBOVCE
MALI BAN; RAKOVNIK
MALI BAN; RAKOVNIK
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
DRČA
VELIKI BAN
VELIKI BAN
VELIKI BAN
VELIKI BAN
VELIKI BAN
VELIKI BAN
VELIKI BAN
VELIKI BAN
JAVOROVICA–VELIKI BAN
JAVOROVICA
JAVOROVICA
JAVOROVICA
JAVOROVICA
JAVOROVICA
JAVOROVICA

895448
KONEC
HŠ 7
HŠ 1
HŠ 15
HŠ 12
895423
HŠ 60
895423
895423
395161
895491
895491
895493
395151
395513
HŠ 10
HŠ 13
895451
895521
895533
895513
895512
895514
KONEC
895513
HŠ 14
895531
HŠ 14
895533
895571
395181
895512
895512
895542
HŠ 4
HŠ 4
KONEC
HŠ 9
895565
KONEC
895562
895564
895565
395142
395142
HŠ 60
HŠ 45
HŠ 85
HŠ 1
895536
191251
395143
HŠ 4
HŠ 17
895588
KONEC
KONEC
KONEC
KONEC
KONEC
395143
KONEC
KONEC
KONEC
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Dolžina
ceste v
občini (v m)

56
318
15
54
746
156
466
101
269
231
752
215
302
467
896
203
89
158
363
1578
1069
288
686
229
440
496
153
853
40
690
240
837
456
322
69
51
102
595
202
504
102
324
242
99
243
313
525
160
483
172
332
292
871
222
922
384
1010
350
3133
350
314
382
898
558
194

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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7. člen
V Občini Šentjernej ni javnih poti za kolesarje.
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 od
21. 7. 1998.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ketegorizaciji občinskih cest, ki ga je sprejela bivša občina
Novo mesto na svoji skupščini.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344–04–030/98
Šentjernej, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
3716.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine
Šentjur pri Celju

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 19/91, 21/94 in 23/96) ter 19. člena
statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 30. seji dne 21. 9.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine
Šentjur pri Celju

Št.
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Župan ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira poslovanje sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njihov
sklic,
– opravlja druga strokovna opravila v skladu z zakonom
ter odlokom in statutom sklada,
– odgovarja za zakonitost poslovanja sklada.
Za opravljanje določenih nalog iz tega člena, lahko
župan pooblasti delavca občinske uprave.
6. člen
17. člen odloka se preštevilči v 16. člen in spremeni
tako, da glasi:
Finančna, administrativna in druga strokovno tehnična
dela, opravlja za sklad občinski upravni organ. Navedena
dela lahko sklad poveri drugi domači pravni osebi.
7. člen
18. člen odloka se preštevilči v 17. člen odloka in
spremeni tako, da glasi:
Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora
in sprejemom statuta.
Statut sklada določa:
– notranjo organiziranost sklada,
– način poslovanja sklada,
– naloge in pristojnosti organov sklada,
– postopek za sprejem in spremembe statuta,
– druga vprašanja, pomembna za delo sklada,
– pooblastilo za zastopanje,
– pravice, obveznosti in odgovornosti župana.
8. člen
19. člen odloka se preštevilči v 18. člen.
20. člen odloka se preštevilči v 19. člen.
21. člen odloka se preštevilči v 20. člen.
22. člen odloka se preštevilči v 21. člen.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 004-26/97-112
Šentjur pri Celju, dne 22. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o
ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 17/98, v nadaljnjem besedilu: odlok).

ŠOŠTANJ
2. člen
Zadnji odstavek 9. člena odloka se črta.
3. člen
Zadnja alinea 14. člena odloka se črta.
4. člen
15. člen odloka se črta.
5. člen
16. člen odloka se preštevilči v 15. člen.
15. člen odloka se spremeni tako, da glasi:

3717.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
določitvi članov sveta KS in volilnih enot v
krajevnih skupnostih Občine Šoštanj

Na podlagi 19. člena statuta Občine Šoštanj (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Šoštanj na izredni seji dne 15. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi
članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih
skupnostih Občine Šoštanj
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I
Spremeni se prvi odstavek 1., 3., 4. in 7. točke/II.
poglavja sklepa o določitvi sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 64/98)
tako, da glasi:
1. Svet krajevne skupnosti Šoštanj ima sedem članov,
2. Svet krajevne skupnosti Skorno Florjan ima sedem
članov,
3. Svet krajevne skupnosti Topolšica ima sedem članov,
4. Svet krajevne skupnosti Ravne ima sedem članov.
Prvi odstavek 6. in 8. točke/II. poglavja navedenega
sklepa se spremeni tako, da se glasi:
1. Svet krajevne skupnosti Bele Vode ima pet članov,
2. Svet krajevne skupnosti Zavodnje ima pet članov,
3. Svet krajevne skupnosti Šentvid ima pet članov.
II
Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. AS-2/98
Šoštanj, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šoštanj
Anton Skornšek l. r.

TREBNJE
3718.

Uradni list Republike Slovenije

VELIKE LAŠČE
3719.

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št.72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 16.
člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95)
je Občinski svet občine Velike Lašče na 39. seji 22. oktobra
1998 sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju člana občinske volilne
komisije Občine Velike Lašče
1
Razreši se član občinske volilne komisije Občine Velike Lašče, Jože Sivec, roj. 1960, 1315 Velike Lašče, Mala
Slevica 30.
2
Imenuje se član občinske volilne komisije Občine Velike Lašče Alojzij Žužek, roj. 1969, 1315 Velike Lašče, Podulaka 7.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1939
Velike Lašče, dne 22. oktobra 1998.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Trebnje za leto 1999

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 18. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 71/98) ter 19. člena
statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na seji, dne 30. septembra 1998,
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Trebnje za leto 1999
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje znaša za
leto 1999 0,2542 SIT/m2.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 423-06-2/98
Trebnje, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

Sklep o razrešitvi in imenovanju člana občinske
volilne komisije Občine Velike Lašče

Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

VIDEM
3720.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za sofinanciranje
programa izgradnje komunalnih in drugih
objektov ter dejavnosti na območju Krajevne
skupnosti Sela

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 30. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je zbor
krajanov dne 11. 10. 1998 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za sofinanciranje programa
izgradnje komunalnih in drugih objektov ter
dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Sela
1. člen
V KS Sela se razpiše referendum o uvedbi krajevnega
samoprispevka za naslednja naselja: Barislovci, Sela, Trnovec, Popovci od hišne številke 17 do 30 in Zgornja Pristava
od hišne številke 39 do 53.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbranih
20,000.000 SIT. Preostala sredstva za izvršitev programa
bodo zagotovljena iz drugih virov.
3. člen
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje izgradnje naslednjih komunalnih in drugih objektov in dejavnosti:
1. Sofinanciranje modernizacij krajevnih cest v skladu
z krajevnim in občinskim programom
– v ta namen bomo namenili 20% vseh zbranih sredstev.
2. Sofinanciranje vzdrževanja cest (gramoziranje, zimska služba, preplastitve, razširitve, ...)
– v ta namen bomo namenili 20% vseh zbranih sredstev.
3. Sofinanciranje razsvetljave po vseh vaseh v KS Sela
v skladu s programom KS
– v ta namen bomo namenili 25% vseh zbranih sredstev.
4. Sofinanciranje izgraditve avtobusnih postajališč
– v ta namen bomo namenili 10% vseh zbranih sredstev.
5. Sofinanciranje vzdrževanja objektov skupne rabe
(cerkev, kulturno zgodovinski spomeniki,...)
– v ta namen bomo namenili 7% vseh zbranih sredstev.
6. Sofinanciranje dograditve in obnovitve Osnovne šole Sela
– v ta namen bomo namenili 8% vseh zbranih sredstev
7. Sofinanciranje programov društev v KS Sela
– v ta namen bomo namenili 8% vseh zbranih sredstev
8. Financiranje stroškov poslovanja krajevne skupnosti
– v ta namen bomo namenili 2% vseh zbranih sredstev.
4. člen
Samoprispevek se bo uvedel za dobo petih let, in sicer
od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. člen
Samoprispevek se uvaja v denarju.
Višina samoprispevka znaša:
1. Za zavezance, ki imajo osebne dohodke iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter od drugih dohodkov in
prejemkov, ki imajo značaj osebnih dohodkov
– po stopnji 2% letno od neto osebnega dohodka oziroma nadomestila.
2. Za zavezance, ki imajo dohodek iz kmetijske dejavnosti
– po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka,
3. Za zavezance, ki prejemajo pokojnino z varstvenim
dodatkom
– po stopnji 1% od izplačane pokojnine letno,
4. Za zavezance, ki imajo dohodke od samostojnega
opravljanja gospodarske in poklicne dejavnosti
– po stopnji 2% od neto osebnega dohodka in 2% od
ostanka čistega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek za
vsak vir posebej.
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Samoprispevek se ne plačuje v primerih, ki jih določa
12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo na
območju KS Sela stalno prebivališče in imajo lastne dohodke.
7. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
splošni volilni imenik KS Sela in so starejši od 18 let oziroma
so starejši od 15 let in so v delovnem razmerju.
8. člen
Referendum bo v nedeljo 22. novembra 1998 od 7.
do 19. ure na glasovalnem mestu, ki ga določi z odločbo
Volilna komisija krajevne skupnosti Sela.
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z
glasovnico. Na glasovnici je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SELA
GLASOVNICA
za referendum, dne 23. novembra 1998,
za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje
programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Sela
Glasujem
“PROTI”

ZA”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če
se strinja z uvedbo samoprispevka, “PROTI” pa obkroži, če
se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinja.
Vse glasovnice so overjene s pečatom Krajevne skupnosti Sela.
9. člen
Za postopek o glasovanju pri izvedbi referenduma se
smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Postopek vodi in izid glasovanja ugotovi ter razglasi Volilna
komisija krajevne skupnosti Sela.
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka sprejme na
podlagi poročila volilne komisije krajevne skupnosti o uspešnem izidu referenduma Svet krajevne skupnosti Sela.
Samoprispevek od osebnega dohodka iz delovnega
razmerja bo obračunaval izplačevalec osebnega dohodka,
od upokojencev pa Skupnost invalidskega in pokojninskega
zavarovanja RS oziroma njene podružnice ob vsakem izplačilu.
Samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijstvom, obrtjo ali drugo gospodarsko dejavnostjo ter intelektualno storitvijo, odmerja in
pobira v imenu Krajevne skupnosti Sela pristojna Davčna
uprava Republike Slovenije.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu se na Krajevno
skupnost Sela dostavi seznam zaposlenih, od katerih se
nakazuje krajevni samoprispevek.
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11. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo do krajevnega samoprispevka so strogo namenska in se zbirajo na posebnem
žiro računu Krajevne skupnosti Sela.
12. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu bo opravljal Svet krajevne skupnosti Sela, ki je
odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal nadzorni odbor Krajevne skupnosti Sela. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
13. člen
Sredstva za določene namene razporeja po programu
Svet KS Sela s sklepi na podlagi letnega finančnega programa.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife davka od
prometa proizvodov (Uradni list RS, št. 54/98).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 1998.
Št. 421-05/98-2
Ljubljana, dne 29. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3722.

Uredba o določitvi zneska posebnega
prometnega davka od cigaret

14. člen
Svet krajevne skupnosti Sela po preteku obdobja sprejme zaključni račun o višini zbranih in uporabljenih sredstvih
krajevnega samoprispevka.

Na podlagi 6. člena zakona o posebnem prometnem
davku od cigaret (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja Vlada
Republike Slovenije

15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

UREDBO
o določitvi zneska posebnega prometnega
davka od cigaret

Št. S-A/21
Videm, dne 16. oktobra 1998.
Predsednik
Sveta KS Sela
Jože Krajnc l. r.

VLADA
3721.

Uredba o določitvi zneska davka iz tarifne
številke 6 tarife davka od prometa proizvodov

1. člen
Posebni prometni davek od cigaret se plačuje v znesku
34 tolarjev po zavitku dvajsetih cigaret.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi zneska posebnega prometnega davka od cigaret
(Uradni list RS, št. 54/98).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 1998.
Št. 421-06/98-2
Ljubljana, dne 29. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 77. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 12/93 - odločba
US, 71/93, 35/94 - odločba US, 16/96, 57/97, 3/98 odločba US in 35/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6
tarife davka od prometa proizvodov
1. člen
Davek od prometa tobačnih izdelkov iz 2. točke prvega
odstavka tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov se plačuje v naslednjih zneskih po zavitku dvajsetih
cigaret:
– 51 tolarjev od vseh vrst uvoznih in licenčnih cigaret,
– 26 tolarjev od vseh vrst ekstra domačih cigaret,
– 13 tolarjev od vseh vrst cigaret kakovostnih skupin
I do IV.

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3723. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih
derivatov

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določijo prodajne cene naftnih derivatov brez davkov kot najvišje, in sicer do naslednje ravni:

Uradni list Republike Slovenije
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2. od motornega neosvinčenega
bencina:

%

Vrsta derivata

Prodajna cena

Motorni bencin MB 86

26,766 SIT/l

– NMB-91

186,3248

Motorni bencin MB 98

33,116 SIT/l

– NMB-95

186,4152

Neosvinčen motorni bencin NMB 91

32,760 SIT/l

– NMB-98

186,3401

Neosvinčen motorni bencin NMB 95

33,832 SIT/l

Neosvinčen motorni bencin NMB 98

37,892 SIT/l

– D-1

214,8755

Plinsko olje D-1

30,520 SIT/l

– D-2

203,7356

Plinsko olje D-2

30,520 SIT/l

– D-3

179,0696

Kurilno olje EL

28,901 SIT/l

Kurilno olje LS

28,997 SIT/l

3. od dieselskega goriva in motornega
neobarvanega petroleja:

4. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70
odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina MB 98.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišjih cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št.
61/98).
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-00/98-4
Ljubljana, dne 29. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

5. od lahkega specialnega kurilnega
olja (LS)

30,0000

6. od kurilnega olja – mazuta: lahkega
z nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednje
lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) in
težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)

30,0000

7. od reaktivnega goriva in letalskega
bencina:

20,0000

8. od motornega – rdeče obarvanega
petroleja svetilnega petroleja, avionskih in
motornih olj, mineralnih mazivnih olj in masti,
hipoidnih in drugih mineralnih olj in masti ter
olj za mazanje in primarnega (surovega)
bencina

10,0000

9. od utekočinjenega naftnega plina,
– če se uporablja po posebnih napravah
za pogon motornih vozil in motornih plovil
114,5000
– če se uporablja za namen, ki ni
določen v predhodni alinei

3724.

44,9781

5,0000

10. od kurilnega olja – mazuta:
Uredba o spremembi stopenj davka od prometa
določenih naftnih derivatov

– lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),
ekstra težkega (ET)
45,0000

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 12/93 – odločba US, 71/93, 35/94 –
odločba US, 16/96, 57/97, 3/98, 7/98 – odločba US in
35/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih
derivatov (Uradni list RS, št. 61/98).

UREDBO
o spremembi stopenj davka od prometa
določenih naftnih derivatov

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od
prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih stopnjah:
1. od motornega bencina:
%
– MB-86
263,5209
– MB-98
241,8287

Št. 421-00/98-8
Ljubljana, dne 29. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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Uradni list Republike Slovenije
Popravek za
sprememb
in dopolnitev
pogodbe
raziskovalno
dejavnostkolektivne

Popravek
V spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe za
raziskovalno dejavnost, objavljene v Uradnem listu RS, št.
51-2322/98 z dne 17. 7. 1998, se “TABELA VR: IZRAČUN
KOLIČNIKOV ZA PLAČE PO PREDLOGU SPREMEMB KP
dejavnosti” nadomesti z novo, ki glasi:

Št. 718/98
Ljubljana, dne 5. oktobra 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Popravek
V odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št.
U-I-285/98, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 67-3247/98
z dne 2. 10. 1998, se v 3. točki izrek pravilno glasi:
3. Državni zbor mora to neskladje z ustavo odpraviti do
31. 12. 1998.
Sekretar
Ustavnega sodišča RS
dr. Janez Čebulj l. r.

–

Popravek sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Celje

Popravek
V sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 52-2810/97
z dne 29. VIII. 1997, se prvi odstavek 11. člena pravilno
glasi:
Muzej prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim je doslej upravljal Pokrajinski muzej Celje.
Sekretar
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Bojan Rebec l. r.

–

Popravek odloka o določitvi volilnih enot za
volitve občinskega sveta in župana Občine
Gornji Grad

Popravek
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve občinskega
sveta in župana Občine Gornji Grad, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69-3406/98 z dne 9. 10. 1998, se v 2.
členu tretji odstavek pravilno glasi:
Volilna enota št. 4 obsega območja naselij: Dol (del),
hišne številke 9–29 in 33–53, Šmiklavž, Tirosek.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Grad
Jakob Filač l. r.

–

Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Ig

Popravek
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ig, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-3924/96 z dne 13. XII.
1996, se v tretjem odstavku 2. člena
“– Enota vrtca Golič, Ig 403”
nadomesti z
“– Enota vrtca, Ig 50”.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

–

Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek
Kranj

Popravek
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 61-2817/98 z dne 4. 9. 1998, se 4. člen
pravilno glasi:
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4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– DE/22.12
Izdajanje časopisov
– DE/22.22
Drugo tiskarstvo
– G/52.47
Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami
– G/52.62
Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
– G/52.63
Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln
– G/52.74
Druga popravila, d.n.
– H/55.52
Priprava in dostava hrane (catering)
– I/60.23
Drug kopenski potniški promet
– I/63.21
Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu
– K/70.20
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.40
Izposojanje izdelkov široke porabe
– K/72.60
Druge računalniške dejavnosti
– K/74.40
Ekonomsko propagiranje
– K/74.81
Fotografska dejavnost
– K/74.843
Druge poslovne dejavnosti
– M/80.101
Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje
– M/80.102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.422
Drugo izobraževanje, d.n.
– O/92.13
Kinematografska dejavnost
– O/92.32
Obratovanje objektov za kulturne
prireditve
– O/92.33
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
– O/92.511
Dejavnost knjižnic
– O/92.61
Obratovanje športnih objektov
– O/92.623
Druge športne dejavnosti

–

Popravek odloka zavoda
izobraževalnega
Kranj
o ustanovitvi
Osnovne
javnega
šole Stražišče
vzgojno-

Popravek
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-2818/98 z dne 4. 9. 1998, se 4. člen
pravilno glasi:
4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– DE/22.12
Izdajanje časopisov
– DE/22.22
Drugo tiskarstvo
– G/52.47
Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami
– G/52.62
Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
– G/52.63
Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln
– G/52.74
Druga popravila, d.n.
– H/55.52
Priprava in dostava hrane (catering)
– I/60.23
Drug kopenski potniški promet
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– I/63.21
– K/70.20
– K/71.40
– K/72.60
– K/74.40
– K/74.81
– K/74.843
– M/80.101
– M/80.102
– M/80.422
– O/92.13
– O/92.32
– O/92.33
– O/92.511
– O/92.61
– O/92.623

Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Izposojanje izdelkov široke porabe
Druge računalniške dejavnosti
Ekonomsko propagiranje
Fotografska dejavnost
Druge poslovne dejavnosti
Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Drugo izobraževanje, d.n.
Kinematografska dejavnost
Obratovanje objektov za kulturne
prireditve
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije
68-3361/98 z dne 5. 10. 1998, se spremeni 2. člen, in
sicer:
1. volilna enota, ki obsega naselja Šmarjeta, Gorenja
vas pri Šmarjeti, Strelac, se v svet krajevne skupnosti izvolijo
trije člani.
2. volilna enota, ki obsega naselja Šmarješke Toplice
od št. 100 naprej, Brezovica, se v svet krajevne skupnosti
izvolita dva člana.
3. volilna enota, ki obsega naselja Vinica, Orešje, se v
svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.
4. volilna enota, ki obsega naselja Zbure, Čelevec, Dol
pri Šmarjeti, Mala Strmica, Grič pri Klevevžu, Radovlja, Sela
pri Zburah in Koglo, se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije
člani.
5. volilna enota, ki obsega naselja Žaloviče, Šmarješke
Toplice do št. 100, se v svet krajevne skupnosti izvolita dva
člana.
Svet krajevne skupnosti šteje 13 članov.
Predsednik
Sveta KS Šmarjeta
Janez Kermc l. r.

–

Župan
Občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.

–

Popravek
odloka
o javnem
odloka redu
o spremembah
in miru v Občini
in dopolnitvah
Krško

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Krško, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 67-3274/98 z dne 2. 10. 1998, se 7. člen
pravilno glasi:
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
“Pristojni inšpektor, policist oziroma pooblaščena oseba za komunalni nadzor, lahko izrečejo in izterjajo denarno
kazen od storilca takoj na mestu za posamezen prekršek iz
14. člena tega odloka.”

Popravek
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Oplotnica (Slovenska Bistrica), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65-3142/98 z dne 25. 9.
1998, se v 2. členu številki volilnih enot 2 in 3 zamenjata
tako, da pravilno glasita:
2. volilna enota:
– obsega območje naselij Koritno, Božje, Kovaški Vrh,
Brezje, Gorica, Malahorna, Markečica in Lačna Gora;
– voli se pet članov občinskega sveta.
3. volilna enota:
– obsega območje naselij Okoška Gora, Ugovec, Straža, Raskovec, Prihova, Dobrova, Pobrež, Dobriška Vas,
Zgornje Grušovje, Čadram, Zlogona Gora in Zlogona Vas;
– voli se pet članov občinskega sveta.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

–

Popravekskupnosti
Krajevni
sklepa o Straža
določitvi
(Novo
volilne
mesto)
enote v

Popravek
članov
(Slovenska
Občinskega
odloka
Bistrica)
o določitvi
sveta občine
volilnih
Oplotnica
enot za volitve

Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

–

Popravek
števila
Videm
članov
odloka
sveta
o določitvi
krajevnihvolilnih
skupnosti
enotv in
Občini

Popravek
V sklepu o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti
Straža (Novo mesto), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
68-3360/98 z dne 5. 10. 1998, se v 2. členu:
– v predzadnjem odstavku spremeni del besedila “izvolita dva člana” v besedilo “izvoli en član”,
– za predzadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki
glasi:
V volilni enoti, ki obsega naselji Vavta vas in Jurka vas,
se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.

Popravek
V odloku o določitvi volilnih enot in števila članov sveta
krajevnih skupnosti v Občini Videm, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 63-2979/98 z dne 18. 9. 1998, se v šesti
alinei za besedo “Lancova vas” doda naselje “Lancova vas
pri Ptuju”.

–

Popravek statuta Občine Videm

Popravek
Predsednik
Sveta KS Straža
Alojz Knafelj l. r.

–

Popravekskupnosti
Krajevni
sklepa o Šmarjeta
določitvi volilnih
(Novo mesto)
enot v

Popravek
V sklepu o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti
Šmarjeta (Novo mesto), objavljenem v Uradnem listu RS, št.

V statutu Občine Videm, objavljenem v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št.
23/97 in 49/98, se v drugem odstavku 8. člena za besedo
“KS Tržec”, črta beseda “Jurovci”.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
3630. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (ZP-K)
5609

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3631. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča 5610

VLADA
3721. Uredba o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov
3722. Uredba o določitvi zneska posebnega prometnega davka od cigaret
3723. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
3724. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa
določenih naftnih derivatov
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MINISTRSTVA
3632. Odredba o pristojbini za uporabo objektov za
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh
5611
3633. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev
ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in
divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige in regije Emilia – Romagna v Republiki Italiji
5612

USTAVNO SODIŠČE
3634. Odločba o ugotovitvi skladnosti zakona o
Radioteleviziji Slovenija in zakona o RTV Slovenija
z ustavo in o razveljavitvi nekaterih določb
pravilnika o načinu pripravljanja in odjavljanja
televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci
naročnikov ter o načinu plačevanja RTV naročnine 5612
3635. Odločba, o delni razveljavitvi 2. člena sprememb
in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja
5616
3636. Odločba, da tarifni sistem za obračun oskrbe z
vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana ni v
neskladju z zakonom
5617

SODNI SVET
3637. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča
5620
3638. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
5620

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3639. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
3640. Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k
vložitvi kandidatur za prosta mesta
3641. Poročilo o gibanju plač za avgust 1998
3642. Pravila klasične igre na srečo srečelov
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BREZOVICA
3643. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Brezovica
3644. Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3645. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti
Preserje, Notranje Gorice–del in Vnanje Gorice–
del (planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje,
V 22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice)
3646. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti
Rakitna (planska celota V24 Rakitna)
CERKNO
3647. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
3648. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za območje PUP-4
(Cerkljansko-del)
3649. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih
ureditvenih pogojev za območje PUP-3 (zahodni
del občine)
3650. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Idrija za obdobje
1986–1990 za območje Občine Cerkno
ČRNOMELJ
3651. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 1998
3652. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
3653. Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
3654. Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih
enot v Občini Črnomelj
3655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
razglasitvi krajinskega parka Lahinja
3656. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Črnomelj
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DIVAČA
3657. Odlok o merilih za določanje plačil in načinu
izvajanja socialno-varstvene storitve »pomoč
družini na domu«
5660
3658. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Divača
5662
GORENJA VAS-POLJANE
3659. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Gorenja vas-Poljane
5665
3660. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas-Poljane
5673
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3661. Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v
prostor, za katere ni potrebno loakcijsko
dovoljenje
5679
HODOŠ-ŠALOVCI
3662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski
svet občine Hodoš
5680
3663. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojnovarstvenih enot vrtcev Hodoš in Domanjševci
5680
ILIRSKA BISTRICA
3664. Program priprave zazidalnega načrta za cono P12 v Ilirski Bistrici – I. FAZA
5681
JESENICE
3665. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1998
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3666. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 1999 5683
LENART
3667. Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje
5683
3668. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije Cerkvenjak
5684
3669. Sklep o konsolidirani proračunski bilanci Občine
Lenart za leto 1998
5684
LITIJA
3670. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1998
5684
3671. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
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LOŠKA DOLINA
3672. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
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METLIKA
Odlok o razglasitvi gradu Metlika in spomenika
NOB za kulturna spomenika
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Martina in znamenja pri Martinovi cerkvi v Metliki za
kulturni spomenik
Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Metlika
Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za
dejavnost oglaševanja
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MISLINJA
3678. Sklep o razrešitvi dosedanje namestnice predsednice in članice Občinske volilne komisije občine
Mislinja ter o imenovanju nove namestnice predsednice in članice Občinske volilne komisije občine Mislinja
5696
MURSKA SOBOTA
3679. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota 5696
3680. Sklep o potrditvi začasne prodajne cene
zemeljskega plina na območju Mestne občine
Murska Sobota
5705
NOVO MESTO
3681. Sklep o javni razgrnitvi posebnih strokovnih podlag in osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

Stran

srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdoboje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN
za sanacijo in razširitev glinokopov ter ureditev območja Opekarne Novo mesto v Zalogu)
3682. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne
komisije občine Dolenjske Toplice
3683. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne
komisije občine Mirna Peč
3684. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne
komisije občine Žužemberk
PODČETRTEK
3685. Razpis prvih volitev v Svet krajevne skupnosti
Olimje
3686. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek
3687. Statutarni sklep o ustanovitvi nove krajevne
skupnosti v Občini Podčetrtek
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POSTOJNA
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3691. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
3692. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
3693. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca II v Postojni
3694. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
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ROGAŠKA SLATINA
3695. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za
komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
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3696. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška
Slatina
5719
3697. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb dela
zazidalnega načrta S8a Tržišče za območje
Jagros
5721
ROGAŠOVCI
3698. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Rogašovci
5722
3699. Sklep spremembah v občinski volilni komisiji
Občine Rogašovci
5722
SEŽANA
3700. Odlok o turistični taksi v Občini Sežana
3701. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Sežana
3702. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini
Sežana
3703. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine
Sežana
3704. Odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana
3705. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje PS8 - Kidričeva soseska v Sežani
3706. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje PS 19 – Lenivec v Sežani
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VELIKE LAŠČE
3719. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana občinske
volilne komisije Občine Velike Lašče
5762
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ŠENTJERNEJ
3714. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1997/1
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3715. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in
kolesarskih poti) v Občini Šentjernej
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ŠENTJUR PRI CELJU
3716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Šentjur
pri Celju
5761
ŠOŠTANJ
3717. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
določitvi članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih
skupnostih Občine Šoštanj
5761
TREBNJE
3718. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje za leto 1999
5762

VIDEM
3720. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa
izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Sela
–
Popravek sprememb in dopolnitev kolektivne
pogodbe za raziskovalno dejavnost
–
Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
–
Popravek sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje
–
Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Gornji
Grad
–
Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ig
–
Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek
Kranj
–
Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče
Kranj
–
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o javnem redu in miru v Občini Krško
–
Popravek sklepa o določitvi volilne enote v
Krajevni skupnosti Straža (Novo mesto)
–
Popravek sklepa o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Šmarjeta (Novo mesto)
–
Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Oplotnica
(Slovenska Bistrica)
–
Popravek odloka o določitvi volilnih enot in števila
članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Videm
–
Popravek statuta Občine Videm
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KAZENSKO VARSTVO
CESTNEGA PROMETA IN
TEMELJNE PREDPOSTAVKE
KAZNIVOSTI
Povzročitev prometne nesreče je po slovenski sodni statistiki najpogostejši vzrok za izrek kazni.
Kakšna teoretična in praktična vprašanja odpira 325. člen slovenskega kazenskega zakonika z
naslovom Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti?
To vprašanje je bilo izhodišče študije dr. Dežmana, ki želi tako policistom kot tožilcem in sodnikom
ter vsem, ki se ukvarjajo s prometnimi kaznivimi dejanji, pomagati pri analizi posameznih primerov
deliktov s tega področja. Knjigo avtor zaključuje z nasveti zakonodajalcu, saj predlaga kar nekaj
novih rešitev v kazenskem zakoniku.
Cena 5040 SIT

10461

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

q KAZENSKO VARSTVO CESTNEGA PROMETA
q IN TEMELJNE PREDPOSTAVKE KAZNIVOSTI

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj
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Žig
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125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju
Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode,od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po
13. točki tarifne številke 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)

