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UKAZ
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dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J)
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-J)
1. člen
V zakonu 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) se v celotnem zakonu besedilo “lokalne samoupravne skupnosti“ nadomesti z besedilom “samoupravne
lokalne skupnosti“ v ustreznih sklonih.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja
lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove ter se
povezujejo v skupnosti, zveze in združenja.
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Samoupravne lokalne skupnosti, njihove skupnosti,
zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.“
3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku za besedo “slabše“
doda beseda “gospodarske“.
4. člen
V 13.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5000 prebivalcev, če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh
ali več občin.“
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
5. člen
V 16. členu se črta tretji odstavek. Dosedanji četrti,
peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
6. člen
V 20. členu se črta besedilo “in druga“.
7. člen
V 21. členu se v prvem odstavku za besedo “pomena“
vstavi besedilo “(izvirne naloge)“.
V drugem odstavku 21. člena se v drugi alinei za besedo “občine“ doda besedilo “in v skladu z zakonom opravlja
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva“.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči;“.
Dosedanje tretja do sedma alinea postanejo četrta do
osma alinea.
Doda se deveta alinea, ki se glasi:
“– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev;“.
V dosedanji osmi alinei, ki postane deseta alinea se
črtata besedi “turistično, kulturno“.
Za dosedanjo deveto alineo, ki postane enajsta alinea,
se doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
“– pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom
skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;“.
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V dosedanji deseti alinei, ki postane trinajsta alinea, se
za besedo “površine“ doda besedilo “v skladu z zakonom
ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;“.
Dosedanje enajsta do petnajsta alinea postanejo štirinajsta do osemnajsta alinea.
V dosedanji šestnajsti alinei, ki postane devetnajsta
alinea, se za besedo “občine“ doda besedilo “in opravlja
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov
in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
če ni z zakonom drugače določeno;“.
Dosedanje sedemnajsta do devetnajsta alinea postanejo dvajseta do dvaindvajseta alinea.
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina
na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.
V tem okviru mestna občina zlasti:
– ureja javni primestni promet;
– ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem
območju;
– izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov na svojem območju;
– izvaja naloge na področju geodetske službe;
– zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih
in višjih šol na svojem območju;
– zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni
ravni na svojem območju.“
9. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedi “z občino“
nadomestita z besedo “občine“, beseda “izvajanje“ pa se
nadomesti z besedo “opravljanje“. Na koncu prvega odstavka se pred piko doda besedilo “(prenesene naloge)“.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se
glasijo:
“Na občino se lahko prenese opravljanje posameznih
nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko bolj racionalno in
učinkovito opravljajo v občini, zlasti na področjih urejanja
javnega primestnega prometa, obratovalnega časa gostinskih lokalov, izvajanja nalog na področju posegov v prostor
in graditve objektov ter geodetske službe in zagotavljanja
javne mreže gimnazij, srednjih in poklicnih šol ter javne
zdravstvene službe na sekundarni ravni.
Z zakonom se lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti prenese na vse občine,
na mestne občine, na občine na določenem območju ali na
posamezno občino. Razloge in pogoje za opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti v občini določi zakon.
Zakon lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti prenese na občine ob pogoju, da
s tem soglašajo vse občine ali da s tem soglašajo vse mestne občine ali da s tem soglašajo vse občine na določenem
območju. Šteje se, da je občina dala predhodno soglasje,
če je vložila pri Državnem zboru pobudo za opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti.
Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim
se občini v opravljanje prenesejo posamezne naloge iz državne pristojnosti, pridobiti predhodno soglasje občine.“
Dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek.
10. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“Organi občine so dolžni na zahtevo poslanca dati pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.“
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11. člen
V 29. členu se šesta alinea drugega odstavka črta.
Dosedanje sedma do trinajsta alinea postanejo šesta
do dvanajsta alinea.
12. člen
V 30. členu se v drugem stavku drugega odstavka za
besedo “občanov“ namesto pike postavi vejica in doda besedilo “vendar največ polovico članov.“ Dodata se dva nova
stavka, ki se glasita:
“Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega
sveta. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z
delom v občinski upravi.“
13. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član
občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana.“
14. člen
V 32. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
“Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi
hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v
roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in
dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju
njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.“
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
15. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje
občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev
občinskega sveta.
Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni,
da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu,
da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer
mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja
pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži
pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z
ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju
izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet
ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
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Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.“
16. člen
33.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana
imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed
članov občinskega sveta.
Z aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet
na predlog župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega
prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata
in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov,
nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če
ga ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana
in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja
opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti
župana.“
17. člen
34.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so
občinski funkcionarji.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno.“
18. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na
seji navzoča večina članov občinskega sveta.
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan
lahko za vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi,
da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta,
jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi
najstarejši član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta, mora
pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo
občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov
občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan
seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta,
ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta
mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red
predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še
z novimi točkami.
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Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta opravlja občinska uprava.“
19. člen
V 37.a členu se v prvi vrsti prvega odstavka, v četrti in v
peti alinei za besedo “sveta“ doda vejica in besedilo “županu
in podžupanu“ v ustreznem sklonu.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali
razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka“.
20. člen
V 37.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru
in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za
katere tako določa zakon.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni
združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru
in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za
katere tako določa zakon.“
21. člen
V 42. členu se črta tretji odstavek.
22. člen
43. člen se črta.
23. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom
občine obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča,
dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo.
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen
posamezen del.
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, lahko pa ga skliče na lastno pobudo, na
pobudo občinskega sveta ali sveta ožjega dela občine.
S statutom občine se predpišejo:
– zadeve, ki jih obravnavajo občani na zboru, o njih
oblikujejo svoja stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja
ali o njih odločajo,
– način vložitve zahteve in postopek odločanja o sklicu
zbora občanov, če sklic zahtevajo volivci,
– način sklica zbora občanov,
– število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so
stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odločitve veljavno
sprejete,
– kako sprejeta stališča, predlogi, pobude in mnenja
ali odločitve zavezujejo občinske organe in
– druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter za uveljavljanje njihovih stališč, predlogov, pobud,
mnenj in odločitev.“
24. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih,
ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in
zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se
v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge
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dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.
Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog
župana ali člana občinskega sveta. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.
Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma
občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev
zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta. Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do
odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na
referendumu.
Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma. Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe zavrnjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet
do konca njegovega mandata.
25. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
“46.a člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami zakona o lokalni samoupravi in zakona o referendumu in ljudski iniciativi, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.“
26. člen
Za 46.a členom se doda nov 46.b člen, ki se glasi:
“46.b člen
Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred
odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti
razpiše tudi svetovalni referendum. Svetovalni referendum
se razpiše za vso občino ali za njen del. Odločitev volivcev
na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.“
27. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora vsebovati zahtevo za
razpis referenduma, ki mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev. Statut
občine lahko določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi
določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne
podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva in naslov
stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu. Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni
oblikovana v skladu s prejšnjim odstavkom ali je v nasprotju
z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
prejšnjega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi

Uradni list Republike Slovenije
upravno sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih
dneh.
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.
O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim
določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim
podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata
vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi tudi
podpise volivcev na seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.“
28. člen
Za 47. členom se dodata nova 47.a in 47.b člen, ki se
glasita:
“47.a člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve
volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se
bo odločalo na referendumu ter določi dan, ki se šteje za
dan razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je
določen s statutom občine za objavo splošnih aktov občine.
47.b člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne
določa drugače. Postopek za izvedbo referenduma vodijo
organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija. Podrobneje določi postopek za izvedbo referenduma
statut občine v skladu z zakonom.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh
volivcev v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo
samoprispevek uvedel.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.“
29. člen
V 48. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe 47. člena tega zakona.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
30. člen
Za 49.č členom se doda nov 49.d člen, ki se glasi:
“49.d člen
S splošnim aktom o organizaciji in delovnem področju
organov občinske uprave oziroma z aktom o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave ter v aktu o sistemizaciji
delovnih mest se določi izobrazba tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave.
Pri določanju izobrazbe tajnika občine in predstojnika
organa skupne občinske uprave v aktih iz prejšnjega odstav-
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ka je treba upoštevati, da je za odločanje o upravnih stvareh
lahko pooblaščen, kdor izpolnjuje z zakonom predpisane
pogoje.“
31. člen
V 51. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo
ali zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti občine smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.“
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.“
32. člen
Za 51. členom se dodajo novi 51.a, 51.b in 51.c člen,
ki se glasijo:
“51.a člen
Če se dvoje ali več sosednjih občin združi v novo
občino, postane z dnem ustanovitve nove občine njihovo
premoženje v celoti premoženje nove občine.
Novo občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja,
ki ji je pripadlo.
51.b člen
Premoženje občine, ki se razdeli na dvoje ali več novih
občin ali se njen del izloči in se ustanovi nova občina oziroma se ta del priključi k sosednji občini, se razdeli sporazumno. Odločitev o načinu sporazumne razdelitve premoženja
sprejmejo občinski sveti v treh mesecih po konstituiranju.
Sporazum o razdelitvi premoženja sklenejo župani. Sporazum je podlaga za vpis lastninske pravice občine v zemljiško
knjigo.
Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
Dokler župani ne sklenejo sporazuma iz prvega odstavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še
nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere območju je premoženje, oziroma organi občine, v kateri
je sedež javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada.
51.c člen
Če občine ne razdelijo premoženja v skladu s prejšnjim
členom sporazumno, se z dnem ustanovitve novih oziroma
nove občine ali priključitve izločenega dela občine k sosednji občini, razdeli premoženje tako, da:
– nepremičnine, javno dobro in javna infrastruktura postanejo premoženje občine, na območju katere ležijo;
– premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi,
postanejo premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina;
– vsaka občina prevzame ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, javnih podjetjih in skladih s sedežem na svojem
območju.
Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi popisa
ugotovi premoženje občine. Akt občinskega sveta je podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja
izgradnje ali pridobitve premoženja iz prve in druge alinee
prvega odstavka tega člena, se razdelijo v sorazmerju s
številom prebivalcev na območju posamezne občine oziroma v sorazmerju s številom prebivalcev ostanka občine in
številom prebivalcev izločenega dela občine, ki se je priklju-
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čil k sosednji občini. Župani sprejmejo in izvršijo sklep o
razdelitvi.
Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje, ni mogoče fizično deliti.
Občine imajo pravico sodelovati pri upravljanju javnih
zavodov in javnih podjetij ter skladov, ki izvajajo javne službe
oziroma drugo dejavnost lokalnega javnega pomena na njihovem območju v sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine na nepremičnem in premičnem premoženju, namenjenem za izvajanje dejavnosti zavoda, podjetja ali sklada oziroma, če takšnega premoženja ni, v sorazmerju z deležem uporabnikov storitev ali dobrin, ki jih
zagotavlja javni zavod, javno podjetje ali sklad med prebivalci posamezne občine. Sodelovanje pri upravljanju javnega
zavoda, javnega podjetja ali sklada je upravičenim občinam
dolžna zagotoviti občina, ki so ji pripadle ustanoviteljske
pravice. Pravice in obveznosti posamezne občine v zvezi z
izvajanjem javne službe ali druge dejavnosti se določijo s
pogodbo med občino, občino ustanoviteljico in javnim zavodom, javnim podjetjem ali skladom.“
33. člen
V 52. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati
lokalnih zadev javnega pomena v primerni višini iz lastnih
virov, dodatna sredstva. Višino in način zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon.“
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Z zakonom se določi način spodbujanja povezovanja
ter sodelovanja občin in ustanovitev občine z združitvijo
dveh ali več občin z manj kot 5000 prebivalci ali z združitvijo
takih občin z večjimi občinami.“
34. člen
58. člen se črta.
35. člen
V 61. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave;
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij;
– z dajanjem koncesij;
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.“
Dodajo se nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se
glasijo:
“Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in
učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi
javni zavod ali javno podjetje.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z
aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega
podjetja iz prejšnjega odstavka ter za usklajevanje odločitev
občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb lahko občinski
sveti udeleženih občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja
odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami.
Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun
občin, ki so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri
je sedež javnega zavoda ali javnega podjetja. Strokovne
naloge za skupni organ opravlja občinska uprava občine, v
kateri je njegov sedež.
Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranilstva. Dve ali več občin lahko ustanovi skupni organ občin-
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skega pravobranilstva. Občinska pravobranilstva zastopajo
pred sodišči in drugimi državnimi organi občine, njihove
organe in ožje dele, ki so pravne osebe. Po pooblastilu
lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne
osebe, ki so jih ustanovile občine. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
državno pravobranilstvo.“
36. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občine se lahko zaradi urejanja posameznih lokalnih
zadev širšega pomena, uveljavljanja skupnih interesov ter
zagotavljanja položaja samoupravnih lokalnih skupnosti povezujejo v skupnosti, zveze ali združenja občin.
Z aktom o ustanovitvi skupnosti, zveze ali združenja se
določijo njihove naloge, organi in financiranje.
Združenje občin lahko pridobi status nacionalnega združenja. Status združenju podeli vlada, po predhodni ugotovitvi, da je v združenju več kot polovica občin, katerih skupno
število prebivalcev je najmanj polovica prebivalstva države in
da združenje v skladu z aktom o ustanovitvi opravlja naloge
predstavljanja in sodelovanja občin z državnimi organi, v
mednarodnih organizacijah samoupravnih lokalnih skupnosti in v drugih mednarodnih organizacijah.
Združenje iz prejšnjega odstavka je pravna oseba javnega prava, ki deluje v javnem interesu. Sredstva za delovanje nacionalnega združenja občin v mednarodnih organizacijah nacionalnih združenj lokalnih skupnosti ter za posebne
projekte, ki jih na predlog pristojnih ministrstev določi vlada,
se zagotovijo v državnem proračunu.“
37. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
“88.a člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih
aktov občin v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na svojem področju.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.
Ministrstvo mora opozoriti organ občine, za katerega
meni, da je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in
mu predlagati ustrezne rešitve. Ministrstvo mora opozoriti
pristojni občinski organ tudi, če ugotovi, da občinska uprava
ne ravna v skladu z zakonom ali drugim predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe.
Če organ občine ne uskladi svojega splošnega akta z
ustavo ali zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da
zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta občine z ustavo in zakonom.
Na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču, da zadrži izvrševanje splošnega akta občine, za katerega ministrstvo oziroma vlada meni, da bi z njegovo izvršitvijo lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi
zato nastale škodljive posledice za zdravje ali življenje ljudi,
ali večja gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje takega
akta pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih
pravic in svoboščin občanov.“
38. člen
Za 90. členom se dodata nova 90.a in 90.b člen, ki se
glasita:
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“90.a člen
Če občina ne izvaja nalog iz izvirne pristojnosti v skladu
z zakonom, jo pristojno ministrstvo opozori in ji predlaga
izpolnitev naloge. Če občina v določenem v roku naloge ne
izvrši, mora ministrstvo posamezno nalogo iz pristojnosti
občine na stroške občine neposredno opraviti, če bi zaradi
opustitve utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali
zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje.
90.b člen
Državni zbor lahko na predlog vlade razpusti občinski
svet:
– če občinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z
ustavo ali zakonom ali ne izvršuje odločb pristojnih sodišč,
ne izpolnjuje svojih zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami drugače krši zakone in kljub opozorilom ministrstev
nezakonitosti ne odpravi,
– če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko
začel veljati ob začetku leta, ali
– če se po najmanj trikratnem sklicu občinskega sveta
v obdobju šestih mesecev občinski svet ne sestane na
sklepčni seji.
Državni zbor lahko na predlog vlade razreši župana, če
ne izvršuje zakonitih odločitev občinskega sveta ali ne izpolnjuje svojih zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami
drugače krši zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi. V primeru razrešitve župana se uporabljajo zakonske določbe o predčasnem prenehanju mandata
župana.
V primeru razpustitve občinskega sveta lahko državni
zbor na predlog vlade razreši tudi župana, če ugotovi, da so
podani razlogi iz prejšnjega odstavka. V primeru razrešitve
občinskega sveta in župana imenuje državni zbor začasnega
upravitelja. Začasni upravitelj do izvolitve novih organov občine opravlja naloge, ki jih v skladu z zakonom opravlja
župan.
Ob razpustitvi občinskega sveta državni zbor razpiše
predčasne volitve občinskega sveta, če razreši tudi župana,
pa tudi nadomestne volitve župana.“
39. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih
predpisov, ki se v skladu z ustavo tičejo koristi samoupravnih lokalnih skupnosti, pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na posamezno samoupravno lokalno skupnost in
posega v njene koristi, jo je treba seznaniti z namenom
takšnega predpisa pred njegovim sprejemom.“
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
V 100. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Prvi občinski sveti občin, ustanovljenih z zakonom o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94 – popr. in 69/94) na območju posameznih prejšnjih občin, morajo v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona, vendar najkasneje do 30. 11. 1998, opraviti
delitev premoženja, ki je ob ustanovitvi prešlo v njihovo
skupno lastnino in urediti vsa druga medsebojna premoženjskopravna razmerja.“
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Dokler občinski sveti občin ne sklenejo sporazuma iz
prejšnjega odstavka, opravljajo posle rednega upravljanja s
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še nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na
katere območju je premoženje, oziroma organi občine, v
kateri je sedež javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada.“
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
“Če spora tudi z arbitražo ni mogoče rešiti oziroma
arbitraže ni bilo mogoče oblikovati, odloči upravno sodišče v
upravnem sporu meritorno.“
Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“Če postopek ureditve premoženjskopravnih vprašanj
med občinami ter delitev premoženja ni zaključena v roku iz
prvega odstavka tega člena, se premoženje razdeli v skladu
z določbami 51.c člena tega zakona.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih
razmerij ter delitve premoženja med občinami po tem zakonu se ne obračunava in ne plačuje prometnega davka.“
41. člen
100.a člen se črta.
42. člen
100.b člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske
ureditve plač in delovnih razmerij za občinske funkcionarje
smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91
ter Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V
posamezni skupini občin se določijo naslednji količniki za
najvišje vrednoteno funkcijo:
– v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000
prebivalcev
9,0
– v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001
do 100 000 prebivalcev
8,5
– v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001
do 30 000 prebivalcev
8,0
– v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001
do 15 000 prebivalcev
7,5
– v peti skupini občin, ki imajo od 5 001
do 10 000 prebivalcev
7,0
– v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001
do 5 000 prebivalcev
5,0
– v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000
prebivalcev
3,5
Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za
opravljanje funkcije (funkcijski dodatek).
Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v Mestni občini Ljubljana je 90%, Mestni občini Maribor 75%, v občinah iz druge skupine 60%, v občinah iz
tretje do sedme skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno,
mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljal poklicno.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti ter po uredbi o količnikih za določitev plače in dodatkih zaposlenih v službah
Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list
RS, št. 35/96 in 5/98), razen dodatka za delovno dobo.
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Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini
največ 80% plače oziroma dela plače župana, del plače
članov občinskega sveta pa največ do višine 15% plače
župana. Višina plače oziroma dela plače podžupana in dela
plače člana občinskega sveta se določi z aktom občinskega
sveta.
Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela
občine (krajevni, vaški ali četrtni skupnosti), ki je pravna
oseba in ima v skladu s statutom občine pravico zaposlovati
delavce, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Za delovno mesto
tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov upravnih enot, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.
Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave, določene z aktom občinskega
sveta v skladu z 49.d členom zakona, je količnik za določitev osnovne plače tajnika občine in predstojnika organa
skupne občinske uprave z univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo 6,4, tajnika občine do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,00, tajnika občine z
višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 3,00.“
43. člen
Zakone, ki urejajo naloge, ki se nanašajo na razvoj
mest, je treba uskladiti s tem zakonom do 1. 1. 2000.
44. člen
Občinski sveti morajo uskladiti statute in druge splošne
akte občin s tem zakonom do 31. 3. 1999.
Določbe tega zakona, na podlagi katerih:
– občinski svet predstavlja, ga sklicuje in vodi njegove
seje župan,
– se imenujejo podžupani,
– se oblikujejo delovna telesa občinskega sveta,
– se določa nepoklicno opravljanje občinskih funkcij in
pravica župana ter podžupana, da se odločita za poklicno
opravljanje svoje funkcije,
– se oblikujejo in izplačujejo plače občinskih funkcionarjev,
se začno uporabljati s konstituiranjem novih občinskih
organov in s prevzemom funkcij občinskih funkcionarjev po
rednih lokalnih volitvah v letu 1998.
45. člen
Tajniki občin, ki jim z dnem uveljavitve tega zakona
preneha funkcija, nadaljujejo z vodenjem občinskih uprav,
če s tem soglašajo. Z aktom o imenovanju se ugotovi prenehanje funkcije in opravi razporeditev na delovno mesto tajnika občine, za katerega se lahko uporablja še naziv direktor
občinske uprave.
Če tajnik občine ne nadaljuje z delom, ima pravico, da
se v tridesetih dneh po prenehanju funkcije vrne na delovno
mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in ga je opravljal pred
imenovanjem za tajnika občine oziroma pravico do razporeditve na delovno mesto v občinski upravi, ki ustreza njegovi
izobrazbi, znanju in zmožnostim v skladu z zakonom.
Če se tajnik občine ne vrne na prejšnje delovno mesto,
ne sprejme razporeditve oziroma ga ni mogoče razporediti
ker ni prostega delovnega mesta, ima pravico do nadomestila plače v višini, ki bi jo prejemal, če bi opravljal delo
tajnika občine, vendar najdlje tri mesece od vročitve sklepa
o razrešitvi.
Z dnem uveljavitve tega zakona se ukinejo delovna
mesta dosedanjih sekretarjev občinskih svetov. Če je sekre-
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tar občinskega sveta delavec občinske uprave, se delavca
razporedi na drugo delovno mesto v občinski upravi, ki
ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim v skladu z
zakonom.
46. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/109
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3726.

Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 163. člena ustave
Republike Slovenije, prvega odstavka 14. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) ter sedme
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 28. oktobra 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
1. prijavna pristojbina
48.000 SIT
2. izdaja akreditacijske listine
96.000 SIT
Za razširitev akreditacijske listine se plača pristojbina v
višini 50% pristojbine iz 2. točke tega člena.
2. člen
V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije se
plačujejo naslednji stroški:
1. priprava letnega nadzornega obiska:
v laboratoriju in nadzornem organu z
– do 5 delavci
24.000 SIT
– 5 in več delavci
48.000 SIT
2. priprava letnega nadzornega obiska:
v certifikacijskem organu
96.000 SIT
3. stroški za delo ocenjevalca v postopku
akreditacije za izvedbo predocenjevanja,
ocenjevanja, rednega nadzornega obiska in
izrednega nadzornega obiska znašajo na dan 120.000 SIT
Število potrebnih dni za izvedbo predocenjevanja, ocenjevanja oziroma nadzornega obiska in število ocenjevalcev
je odvisno od področja in obsega zahtevane akreditacije in
se določi v vsakem postopku posebej.
3. člen

ODLOK
o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Stroški za delo ocenjevalca iz tretje točke 2. člena te
uredbe ne zajemajo stroškov dnevnic in potnih stroškov, ki
jih zaračuna ocenjevalec za svoj obisk.

Za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli:
prof. dr. Mirjam Škrk.
Funkcijo ustavne sodnice začne izvrševati 31. oktobra
1998.

4. člen
Stroške, ki nastanejo zaradi zahtev Urada Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje za sodelovanje
akreditiranega organa v programih preverjanja usposobljenosti ali primerjavah rezultatov akreditiranih dejavnosti, nosi
akreditiran organ.

Št. 700-03/89-1/20
Ljubljana, dne 28. oktobra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA
3727.

Uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev
in vzdrževanje akreditacije

Na podlagi 26. člena zakona o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 1/95) 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 pristojbinah in stroških za pridobitev
in vzdrževanje akreditacije
1. člen
V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije se
plačujejo naslednje pristojbine:

5. člen
Akreditirani organ je dolžan plačati stroške izrednega
nadzornega obiska ter dnevnice in potne stroške ocenjevalcev pod enakimi pogoji, kot se plačujejo stroški za redni
nadzorni obisk, če se pri izrednem nadzornem obisku ugotovijo neskladnosti pri njegovem delovanju.
6. člen
Vložnik zahteve priloži potrdilo o vplačilu prijavne pristojbine zahtevi za akreditacijo.
Ostale pristojbine, stroške, dnevnice in potne stroške
vložnik plača v roku 15 dni po prejemu računa za plačilo.
7. člen
Pristojbine in zaračunani stroški po tej uredbi so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačujejo na ustrezen vplačilni račun pristojbin in vplačilni račun prihodkov
upravnih organov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet v Ljubljani.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje
akreditacije (Uradni list RS, št. 45/95).

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 427-02/98-1
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.
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(2) Ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose s tujino preveri, ali je zahtevek popoln. Če zahtevek ni popoln,
zahteva od vložnika zahtevka, da ga dopolni, če pa je popoln, ga nemudoma pošlje v mnenje ministrstvu, pristojnemu za gospodarske dejavnosti in ministrstvu, pristojnemu za
finance ter Carinski upravi. Po potrebi se za mnenje lahko
zaprosijo tudi druga ministrstva in službe.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3728.

Uredba o ekonomskih conah

Na podlagi 32. člena zakona o ekonomskih conah
(Uradni list RS, štev 45/98) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96,
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ekonomskih conah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja postopek za pridobitev in spremembo
soglasja Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) za
ustanovitev ekonomske cone iz 7. člena zakona o ekonomskih conah (Uradni list RS, štev 45/98 - v nadaljnjem besedilu: zakona), postopek za pridobitev in spremembo odločbe Carinske uprave iz 10. člena zakona ter postopek za
izdajo odločbe davčnega organa iz 15. člena zakona kakor
tudi podrobnejše predpise o izvajanju carinskega nadzora
nad blagom v ekonomski coni.

5. člen
(predlog sklepa o soglasju vlade)
(1) Vlada sprejme sklep na predlog ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s tujino, pripravljenega na podlagi:
1. popolnega zahtevka vložnika,
2. mnenja organov iz drugega odstavka prejšnjega člena;
3. ocene o gospodarski utemeljenosti ustanovitve ekonomske cone z vidika gospodarskega razvoja države ter
4. skladnosti dejavnosti, ki naj bi se opravljala v ekonomski coni, s prostorsko dokumentacijo.
(2) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati podatke iz drugega odstavka 7. člena zakona, pogoje
pod katerimi se dovoli ustanovitev ekonomske cone kakor
tudi pogoje, ki jih mora ustanovitelj cone zagotoviti za delo
carinske službe.
6. člen
(sprememba soglasja vlade)
(1) Zahtevek za spremembo soglasja vlade se obravnava v skladu s 3. do 5. členom te uredbe.
(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena mora
predlog sklepa o spremembi soglasja vlade vsebovati podatke o spremembi soglasja vlade, pogoje pod katerimi se
dovoli zahtevana sprememba ekonomske cone ter dodatne
ali spremenjene pogoje, ki jih mora ustanovitelj cone zagotoviti za delo carinske službe.
b) Odločba Carinske uprave

II. USTANOVITEV EKONOMSKE CONE
a) Soglasje vlade
2. člen
(vložnik zahtevka za ustanovitev ekonomske cone)
Domača pravna oseba (v nadaljevanju:vložnik) lahko
predlaga, da se del carinskega območja določi kot ekonomska cona.
3. člen
(zahtevek)
(1) Podatki, ki jih mora v skladu s 7. členom zakona
vsebovati pisni zahtevek za pridobitev soglasja vlade morajo
biti tako natančni, da omogočajo odločitev o ekonomski
utemeljenosti ustanovitve ekonomske cone in o možnostih
za izvajanje carinskega nadzora nad poslovanjem ekonomske cone.
(2) Če v zvezi z dejavnostmi, katerih opravljanje se
predlaga v zahtevku, drugi predpisi zahtevajo, da morajo biti
izpolnjeni posebni pogoji, se zahtevku priložijo tudi dokazila
o izpolnjevanju teh pogojev.
4. člen
(vložitev zahtevka in njegovo formalno preverjanje)
(1) Zahtevek iz prejšnjega člena vložnik skupaj s potrebno dokumentacijo vloži pri ministrstvu, pristojnem za
ekonomske odnose s tujino.

7. člen
(odločba Carinske uprave)
(1) V zvezi z izdajo odločbe iz 10. oziroma 12. člena
zakona direktor Carinske uprave določi komisijo, ki opravi
pregled objektov za zagotavljanje izvajanja carinskega nadzora v ekonomski coni in izda zapisnik iz tretjega odstavka
10. člena zakona.
(2) Predsednik komisije iz prejšnjega odstavka pisno
obvesti ustanovitelja cone o datumu nameravanega pregleda.
8. člen
(sprememba odločbe Carinske uprave)
(1) Če ustanovitelj cone zahteva spremembo odločbe v
skladu s prvim ali četrtim odstavkom 12. člena zakona,
Carinska uprava izda odločbo na podlagi preverjanja dejanskega stanja, ki ga izpelje komisija v skladu z 10. členom
zakona in prejšnjim členom te uredbe.
(2) Če Carinska uprava izda odločbo, s katero spremeni prej izdano odločbo iz 10. člena zakona po uradni dolžnosti, ustanovitev posebne komisije za ugotovitev dejanskega
stanja ni potrebna.
(3) V roku, ki je naveden v odločbi iz četrtega odstavka
12. člena zakona, v katerem mora ustanovitelj predložiti
dokazila o izpolnjevanju spremenjenih obveznosti, se blago,
ki se na dan vročitve odločbe že nahaja pri uporabniku v
ekonomski coni, obravnava v skladu s predpisi o poslovanju
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v ekonomski coni. Blago, ki je vnešeno v ekonomsko cono
po tem dnevu pa se obravnava kot blago, ki je vnešeno ali
ponovno vnešeno na preostalo carinsko območje.
(4) Če ustanovitelj v roku, ki je naveden v odločbi iz
četrtega odstavka 12. člena zakona, ne predloži dokazila o
izpolnjevanju spremenjenih obveznosti, izda Carinska uprava novo odločbo, s katero ugotovi, da ekonomska cona ne
izpolnjuje več pogojev za izvajanje carinskega nadzora oziroma pogojev za delo carinske službe.
(5) Če Carinska uprava izda odločbo iz prejšnjega odstavka, postopajo ustanovitelj, uporabniki in davčni organi v
skladu s 15. členom te uredbe.

III. POSLOVANJE EKONOMSKE CONE
a) Predhodna odobritev evidenc
9. člen
(predhodna odobritev evidenc)
(1) Vsak uporabnik ekonomske cone mora pristojnemu
carinskemu organu pred začetkom dela predložiti v odobritev način in obliko vodenja evidenc iz 30. člena zakona.
(2) Carinski organ odobri evidence v skladu s predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona.
(3) Uporabnik ekonomske cone ne sme začeti z delom
pred prejemom odločbe o odobritvi evidenc.
b) Odločba davčnega organa o uveljavljanju ugodnosti
na davčnem področju
10. člen
(izdajanje odločb)
(1) Odločba davčnega organa za uveljavljanje ugodnosti na davčnem področju (v nadaljnjem besedilu: odločba
davčnega organa) se izdaja posebej za vsako poslovno leto,
ki je enako koledarskemu letu.
(2) Odločba se lahko izda tudi za preostali del leta
uporabnikom, ki začnejo z delom v ekonomski coni med
letom.
11. člen
(začasna in glavna odločba)
(1) Davčni organ, pri katerem je vložen zahtevek v
skladu z 12. in 13. členom te uredbe, izda uporabniku
začasno odločbo davčnega organa (v nadaljnjem besedilu:
začasna odločba).
(2) Odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko davčni organ nadomesti z glavno odločbo (v nadaljnjem besedilu: glavna odločba).
(3) Če davčni organ začasne odločbe ne nadomesti z
glavno odločbo, postane začasna odločba glavna odločba
za leto, za katero je bila izdana.
12. člen
(rok za vložitev zahtevka)
(1) Uporabnik mora vložiti zahtevek iz prvega odstavka
11. člena te uredbe do 31. marca tekočega leta oziroma v
roku 15 dni po dnevu, ko lahko začne z delom v ekonomski
coni.
(2) Davčni organ izda začasno odločbo v roku 30 dni
po vložitvi zahtevka iz prejšnjega odstavka, glavno odločbo
pa lahko izda do 31. marca po letu, za katero je bila izdana
začasna odločba oziroma kadarkoli do tega datuma, če

Uradni list Republike Slovenije
ugotovi, da uporabnik ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje
več pogojev po 15. členu zakona.
13. člen
(priloge zahtevka)
(1) Uporabnik mora zahtevku iz prvega odstavka 11.
člena te uredbe priložiti:
1. uporabno dovoljenje v skladu z 9. členom zakona;
2. pogodbo z ustanoviteljem po 14. členu zakona;
3. odločbo carinskih organov o odobritvi evidenc iz
14. člena zakona, če le-to v skladu z zakonom potrebuje za
opravljanje dejavnosti v coni.
(2) Poleg dokazil iz prvega odstavka tega člena mora
uporabnik zahtevku priložiti še naslednja dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 15. člena zakona:
1. bilanco uspeha za preteklo leto za dejavnost iz 2.
točke drugega odstavka 15. člena zakona, iz katere je razviden podatek, da je zavezanec ustvaril z dejavnostjo v ekonomski coni najmanj 51% prometa z izvozom proizvodov in
storitev;
2. število in seznam o zaposlenih na dan 1. januar ali
na dan, ko uporabnik začne z delom, če gre za uporabnika,
ki začne z delom med letom, in na dan 31. december
poslovnega leta;
3. akt o ustanovitvi in izpis iz sodnega registra oziroma
druge ustrezne evidence ter listine, ki dokazujejo registracijo ali doregistracijo dejavnosti, ki se bo opravljala v ekonomski coni;
4. potrdila pristojnih organov, da uporabnik in osebe,
ki ustanovijo pravno osebo ali podružnico v ekonomski coni,
nimajo neporavnanih zapadlih davčnih ali carinskih obveznosti in niso v postopku zaradi prekrška ali suma kaznivega
dejanja v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena uporabnik,
ki vlaga zahtevek za začasno odločbo, namesto dokazil iz 1.
in 2. točke prejšnjega odstavka priloži izjavi, da bo ustvaril z
dejavnostjo v ekonomski coni najmanj 51% prometa z izvozom proizvodov in storitev in da bo povečeval število zaposlenih.
(4) V zvezi s tretjim odstavkom tega člena dostavi uporabnik dokazila iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega
člena davčnemu organu v 60 dneh po preteku poslovnega
leta.
14. člen
(uveljavljanje oprostitev prometnega davka)
(1) Uporabnik, ki pridobi odločbo iz 11. člena te uredbe, lahko uveljavlja oprostitve prometnega davka na podlagi
prvega odstavka 20. člena zakona pod pogojem, da:
1. opremo oziroma reprodukcijski material uporablja
izključno v ekonomski coni za proizvodnjo, namenjeno za
izvoz in za opravljanje druge dovoljene dejavnosti;
2. uporablja storitve, ki se opravljajo v ekonomski coni,
in so neposredno povezane z izvozom blaga in storitev;
3. pred prevzemom opreme oziroma reprodukcijskega
materiala, najkasneje pa pred izdajo računa o prodaji, predloži prodajalcu pisno izjavo, da bo kupljeno opremo oziroma
reprodukcijski material uporabljal izključno za opravljanje
dejavnosti v ekonomski coni;
4. pred izdajo računa o opravljeni storitvi predloži izvajalcu storitve v ekonomski coni pisno izjavo, da je storitev
neposredno povezana z izvozom blaga.
(2) Pisna izjava iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka
mora vsebovati tudi podatke o predmetu poslovanja ter številko, datum ter čas veljavnosti izdane odločbe davčnega
urada.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Prodajalec opreme oziroma reprodukcijskega materiala oziroma izvajalec storitve je dolžan hraniti prejete
pisne izjave in kopije računov kot knjigovodske listine.
(4) Glede namenske uporabe opreme oziroma reprodukcijskega materiala, ki ga je uporabnik ekonomske cone
nabavil brez obračunanega prometnega davka, evidentiranja vnosa, iznosa ter porabe in sprememb na blagu v ekonomski coni, popisa blaga na zalogi, naknadnega obračuna
prometnega davka v primeru prenehanja poslovanja v ekonomski coni, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja obdavčitev prometa proizvodov in storitev.
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onemogoča nezakoniti vnos ali iznos blaga iz ekonomske
cone.
(2) Območje, ki je v neposredni bližini ekonomske
cone mora prav tako omogočati ustrezen nadzor carinskih
organov. Za dostop oziroma pristop do tega območja je
potrebno soglasje carinskih organov.

15. člen
(prenehanje poslovanja ekonomske cone)
(1) Ekonomska cona preneha s poslovanjem, ko jo
ukine ustanovitelj sam oziroma, ko po preteku roka iz odločbe iz četrtega odstavka 12. člena zakona Carinska uprava
ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega
nadzora, ker ustanovitelj ni predložil dokazila o izpolnjevanju
spremenjenih obveznosti oziroma po poteku roka, ki ga
vlada določi v sklepu, s katerim razveljavi soglasje za ustanovitev ekonomske cone.
(2) Če ekonomska cona preneha s poslovanjem, se za
zaloge blaga v ekonomski coni na dan prenehanja poslovanja ekonomske cone opravijo obračuni carinskih dajatev za
vsakega posameznega uporabnika ekonomske cone oziroma uredi carinski status blaga, ki se nahaja v ekonomski
coni v skladu s carinskimi predpisi.
(3) V primeru prenehanja poslovanja ekonomske cone
ustanovitelj, uporabniki in davčni organ postopajo v skladu z
12. oziroma 14. členom te uredbe.

19. člen
(ukrepi carinskega nadzorstva)
(1) Carinski organ lahko sprejme ukrepe za carinski
nadzor nad:
1. poslovanjem uporabnikov v ekonomski coni,
2. vnosom blaga v ekonomsko cono,
3. iznosom blaga iz ekonomske cone.
(2) Carinski organ lahko opravlja carinski nadzor v ekonomski coni z rednimi in naključnimi ukrepi, predvsem pa s
kontrolo evidenc, drugih dokumentov, ki se nanašajo na
vnos, iznos in zadrževanje blaga v ekonomski coni, kontrolo
vnosa in iznosa blaga iz ekonomske cone, kontrolo blaga, ki
se zadržuje v ekonomski coni ter kontrolo oseb, ki vstopajo
in izstopajo iz ekonomske cone.
(3) Carinski organ lahko v zvezi z izvajanjem carinskega
nadzorstva preverja tudi, ali uporabniki oziroma ustanovitelj
ekonomske cone za opremo, ki jo uporabljajo pri izvajanju
svoje dejavnosti posedujejo potrdila in dovoljenja, predpisana z drugimi predpisi (npr. atestiranje tehtnic, rezervoarjev,
sond itd.).
(4) Če ni s to uredbo ali zakonom drugače določeno,
se za izvajanje carinskega nadzora v ekonomski coni uporabljajo carinski predpisi, ki veljajo za izvajanje carinskega
nadzora v prostih carinskih conah.
(5) Stroške morebitnega pregleda blaga krije oseba, ki
je predložila blago oziroma oseba, ki je vložila skupno prijavo.

16. člen
(prenehanje poslovanja uporabnika v ekonomski coni)
(1) Uporabnik, ki preneha s poslovanjem v ekonomski
coni mora to sporočiti pristojnemu carinskemu organu ter
predložiti evidence in obračun poslovanja v ekonomski coni
ter omogočiti, da carinski organ ugotovi, ali je v zvezi z
njegovim poslovanjem v ekonomski coni nastal carinski dolg.
V primeru, da je carinski dolg nastal, ga carinski organ
obračuna v skladu s carinskimi predpisi.
(2) V primeru prenehanja poslovanja uporabnika v ekonomski coni, le-ta in davčni organ postopata v skladu z 12.
oziroma 14. členom te uredbe.

20. člen
(začasna ali stalna prepoved oziroma omejitev opravljanja
dejavnosti)
(1) V skladu s petim odstavkom 18. člena zakona carinski organ lahko uporabniku začasno omeji ali začasno
prepove opravljati dejavnost v ekonomski coni. V odločbi o
omejitvi ali prepovedi opravljanja dejavnosti mora biti določen tudi rok, v katerem mora uporabnik odpraviti nepravilnosti zaradi katerih je bila omejitev ali prepoved izrečena.
(2) Če uporabnik ne odpravi nepravilnosti v roku iz
prejšnjega odstavka, mu carinski organ trajno prepove opravljati dejavnost v ekonomski coni.

c) Prenehanje poslovanja ekonomske cone ali
uporabnika v ekonomski coni

IV. CARINSKI NADZOR NAD BLAGOM V EKONOMSKI
CONI
17. člen
(carinski nadzor)
(1) Carinski organi izvajajo carinski nadzor nad poslovanjem v ekonomski coni v skladu z zakonom o ekonomskih
conah, to uredbo in predpisom, izdanim na podlagi tretjega
odstavka 30. člena zakona ter v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Za izvajanje carinskega nadzora nad poslovanjem
ekonomske cone je pristojen carinski organ, na območju
katerega ekonomska cona leži.
18. člen
(nadzor ekonomske cone in neposredne okolice)
(1) Ekonomska cona mora biti ograjena tako, da omogoča carinski nadzor v ekonomski coni in izven nje ter

21. člen
(carinsko obravnavanje blaga v primeru začasne ali trajne
prepovedi opravljanja dejavnosti)
V odločbi s katero carinski organ prepove ali omeji
posameznemu uporabniku ali ustanovitelju cone opravljanje
posamezne dejavnosti v coni, mora, glede na okoliščine
posameznega primera, določiti tudi ukrepe in rok, v katerem
je treba urediti carinski status blaga, ki se na dan vročitve
odločbe uporabniku oziroma ustanovitelju nahaja v ekonomski coni in je namenjeno opravljanju dejavnosti, na katero se
odločba nanaša.
22. člen
(potrditev vnosa blaga v ekonomsko cono)
Če je na podlagi vnosa blaga v ekonomsko cono mogoče zahtevati povrnitev plačane carine ali odpustitev še ne
plačanega carinskega dolga, mora carinski organ potrditi
vnos blaga na predloženih carinskih deklaracijah.
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23. člen
(prepoved ali omejitev dostopa do ekonomske cone)
Carinski organ lahko v skladu s četrtim odstavkom 26.
člena zakona posamezni osebi prepove ali omeji dostop do
ekonomske cone predvsem v primerih, ko v zvezi s postopkom iz petega oziroma šestega odstavka 18. člena zakona
ugotovi ponavljajoče se izginjanje blaga iz ekonomske cone
ali druge hujše kršitve pravil poslovanja v ekonomski coni.

sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Idrija, Trg Sv. Ahacija 2
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Idrija I.

V. KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-1/10-98
Ljubljana, dne 14. septembra 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

Št. 424-09/87-1
Ljubljana, dne 29. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
3729.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Idrija I

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US), 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 sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Idrija I
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Idrija I, št. 01-10/98 z dne 8. 7.
1998, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12.
2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Idrija I na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija I je izdelan v treh izvodih za 3951,11
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Tolmin, v Občini Idrija oziroma v katastrskih občinah Sr.
Kanomlja, Gor. Kanomlja, Vojsko, Čekovnik, Idrija mesto,
Sp. Idrija, Jelični vrh in Idrijski Log.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija I je na vpogled na

3730.

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih v letu
1998

Na podlagi 95. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi
višine nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih v letu 1998
1. člen
V 1. členu odredbe o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih v letu 1998 (Uradni list
RS, št. 67/98) se črta naslednje besedilo:
Melioracijsko območje

Lozice
Lendava
Gabrje–Lakoš
Ujret I. in II.
Kasalaš
Mostje
Borošnjak
Trimlinski pašnik
Benica–Korung
Margaš
Ob Kopici
Zatak
Pince–pašnik
Riganovec
Kovečeš
Kamovci
Kamovci II.

Višina nadomestila
na hektar
SIT

5.639,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Uradni list Republike Slovenije
Melioracijsko območje

Ob Bukovici
Ginjevec–Radmožanci–Nedelica
Radmožanci
Mostje II.
Dobrovnik I. in II.
Linica
Korong
Benica–Ritaš
Sp. Ščavnica II
Sp. Ivanjci–Sp. Ščavnica
Kasalaš II.
Velika Krka (k.o. Dolenci)
Cankova–Tišina (k.o. Cankova)
Nemčavci
Gančki pašnik
Muzge–Rakičan
Beltinci–Hrenovica
Martjanci–Cobaričečka
Berek
Motvarjevci–Kobilje
Martjanci–Nemščak
Grad
Kramarovci
Budinski mlin
Plese–Rakičan
Barovlje–Mlačine
Nad Lendavskim jezerom
Martjanci–Borovlje
Šalamanci–Mlačine

Št.

Višina nadomestila
na hektar
SIT

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Melioracijsko območje

Spodnji Jurij–Spodnja Ščavnica
Spodnji Ivanjci–Spodnja Ščavnica II
Ajdovsko polje
Cankova–Tišina (k.o. Korovci)
Rogaševci (k.o. Ocinje)
Ledava nad jezerom
Večeslavci
Pertoča
Apače
Župečja vas
Mihovce I.
Mihovce II.
Šikole
Pongerce–Gaj
Gočova
Zgornja Senarska
Zamarkova–Voličina
Šetarova Gmajna
Globovnica
Bukošek
Gabernica
Sromljica
Gazice
Dobovsko polje
Piršenberg
Šentilj
Gorenje
Bevče
Volčje njive

2.500,00
2.500,00
3.345,00
1.345,00
1.806,00
5.303,00
2.000,00

Spremeni se višina nadomestila na hektar za navedena melioracijska območja in se po novem glasi:
Melioracijsko območje

Višina nadomestila
na hektar
SIT

Strukovci
Formin (namakalni)
Gajevci (namakalni)
Puževci
Lemerje

2.200,00
5.767,00
6.023,00
2.200,00
2.200,00

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-10/98
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Višina nadomestila
na hektar
SIT

2.000,00
2.000,00
5.639,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.423,50
1.241,50
3.500,00
2.085,50
1.996,00
2.378,00
684,00
472,00
1.639,00
1.409,00
859,00
3.800,00
1.500,00
1.760,00
1.620,00
250,50
900,00
7.028,50
7.028,50
7.028,50
2.500,00

Višina nadomestila
na hektar
SIT

Jeseniščica
Rakovniško polje
ožja Sejanska dolina
območje južno od ceste Ormož–Ptuj
Lešniška dolina
Trnovci–Rucmanci
Turnišče

Doda se naslednje besedilo:
Melioracijsko območje
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3731.

Odločba o ustanovitvi, ukinitvi in spremembi
naziva ali kategorije organizacijskih enot
Carinske uprave Republike Slovenije

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 6. člena in 13.
člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-I,
58/93 in 65/93) izdaja direktor Carinske uprave Republike
Slovenije

ODLOČBO
o ustanovitvi, ukinitvi in spremembi naziva
ali kategorije organizacijskih enot Carinske
uprave Republike Slovenije
I
Ustanovijo se naslednje nove organizacijske enote carinarnic kot območnih enot Carinske uprave Republike Slovenije:
1. na območju Carinarnice Koper:
– Carinski referat Železniška postaja Sermin (šifra
6141);
2. na območju Carinarnice Murska Sobota:
– Carinski referat Prosenjakovci (šifra 4203),
– Carinski referat Kobilje (šifra 4211).
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Carinski referat pod 1. točko opravlja carinski nadzor v
mednarodnem železniškem blagovnem prometu, carinska
referata pod 2. točko pa carinski nadzor v meddržavnem
cestnem potniškem prometu.
II
Ukinejo se naslednje organizacijske enote carinarnic
kot območnih enot Carinske uprave Republike Slovenije:
1. na območju Carinarnice Celje:
– Carinski referat Železniška postaja Imeno (šifra
2057);
2. na območju Carinarnice Nova Gorica:
– Carinski referat Šempeter (šifra 8098).
III
Spremeni se naziv ali kategorija naslednjih organizacijskih enot carinarnic kot območnih enot Carinske uprave
Republike Slovenije:
1. na območju Carinarnice Celje:
– Carinski referat Železniška postaja Rogatec v Carinsko izpostavo Železniška postaja Rogatec (šifra 2073): delovno področje se razširi tudi na odobravanje carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga v cestnem blagovnem prometu;
2. na območju Carinarnice Koper:
– Carinski referat Dragonja postane Carinska izpostava
Dragonja (šifra 6125),
– Carinski referat Sočerga postane Carinska izpostava
Sočerga (šifra 6133);
3. na območju Carinarnice Ljubljana:

– Carinska izpostava za zadeve konsignacij postane
Carinska izpostava Jarše (šifra 1077);
4. na območju Carinarnice Maribor:
– Carinski referat Zavrč postane Carinska izpostava
Zavrč (šifra 7091).
5. na območju Carinarnice Murska Sobota:
– Carinski referat Središče ob Dravi postane Carinska
izpostava Središče ob Dravi (šifra 4122),
– Carinski referat Gibina postane Carinska izpostava
Gibina (šifra 4149),
– Carinski referat Petišovci postane Carinska izpostava
Petišovci (šifra 4157),
– Carinski referat Železniška postaja Lendava postane
Carinska izpostava Železniška postaja Lendava (šifra 4165);
6. na območju Carinarnice Sežana:
– Carinski referat Starod postane Carinska izpostava
Starod (šifra 9132).
IV
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 04-03-8844/1-98
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.
Direktor
Carinske uprave Republike
Slovenije
Franc Košir l. r.

OBČINE

ŠKOCJAN
3732.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Fran Metelko Škocjan

Na podlagi 96. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Škocjan (Uradni list RS, št. 51/95), uredbe Vlade
RS za oblikovanje javne mreže šol, javne mreže osnovnih
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol in
na podlagi skupne okrožnice Geodetske uprave RS in MŠŠ
RS je Občinski svet občine Škocjan na 38. redni seji dne 1.
6. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Fran Metelko Škocjan
1. člen
Spremeni se naslov odloka in sicer tako, da glasi “…Osnovna šola Fran Metelko…”
2. člen
V poglavju II: ime in sedež zavoda, se ime in skrajšano
ime zavoda spremenita tako, da se pravilno glasita:

“Ime zavoda je: Osnovna šola Fran Metelko Škocjan.”
“Skrajšano ime zavoda: OŠ Fran Metelko Škocjan.”
3. člen
V poglavju III: dejavnost zavoda, se spremeni 3. člen
tako, da glasi:
“Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgoje ter osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Bučka, Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu,
Dobruška vas, Dolenje Dole, Dolenje Radulje, Dolnja Stara
vas, Dule, Gabrnik, Goriška Gora, Goriška vas pri Škocjanu,
Gorenje Dole, Gorenje Radulje, Grmovlje, Hrastulje, Hudenje, Jarčji Vrh, Jelendol, Jerman Vrh, Klenovik, Mačkovec
pri Škocjanu, Male Poljane, Močvirje, Ruhna vas, Segonje,
Stara Bučka, Stopno, Stranje pri Škocjanu, Škocjan, Štrit,
Tomažja vas, Velike Poljane, Zaboršt, Zagrad, Zalog pri
Škocjanu, Zavinek, Zloganje, Osrečje, Vinji Vrh.
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da glasi:
“Ime enote vrtca je: Vzgojno-varstvena enota pri OŠ
Fran Metelko Škocjan s sedežem Škocjan 51.”
4. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Ime podružnične šole: Osnovna šola Fran Metelko
Škocjan – podružnica Bučka.“

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki glasi:
“Podružnica Bučka izvaja osnovnošolsko splošno izobraževanje za učence od vključno 1. razreda do vključno 4.
razreda.”
6. člen
Za 6.a členom se doda še nov 6.b člen, ki glasi:
“Šolski okoliš podružnice Bučka obsega naslednja naselja: Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji
Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit, Zaboršt.”
7. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 64-98-4
Škocjan, dne 1. junija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.

3733.

74 / 3. 11. 1998 / Stran 5787

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

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 7. člena statuta Občine
Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) je Občinski svet občine
Škocjan na 41. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih
poti) v Občini Škocjan
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).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Škocjan in ceste med
naselji v Občini Škocjan in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju Škocjan 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 sosednjih občinah so:

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)

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

295391
295401
295411
399011
295351
399031
399041
399051
399061
399071
399081
399091
399101
399111
399112
399113
399121
399131
372261

295400
667
667
669
667
418
399030
418
418
674
674
H1
674
674
674
674
399110
399120
372230

418
418
418
672
669
289680
399030
669
418
674
674
399080
399090
399130
399130
399130
418
418

2189
886
710
2018
2105
2390
2188
3648
2618
1138
3973
3372
3000
1810
2350
2250
2260
1100

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

2760
4900
4060
0
2990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
21

399151
399161

399110
399110

418
399110

1428
3761

V
V

2556
0

22
23
24

399171
399181
399191

399110
674
674

372230
399160
674

5090
3685
2400

V
V
V

0
0
0

674

5013

V

0

25

399201

674

372220

3209

V

0

26

399211

399160

27
28

191161
372461

672
372230

OREŠJE–VINJI VRH–DOBRUŠKA VAS
ŠMARJETA–OREŠJE–OSREČJE–ŠKOCJAN
ŠMARJETA–VINICA–ZALOG PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU–HRVAŠKI BROD–ZAMEŠKO
DOLENJE KRONOVO–DOBRAVA
DOBRUŠKA VAS–TOMAŽJA VAS–DRAGA
TOMAŽJA VAS–RUHNA VAS–HRIB
R2-418–GRMOVLJE–HUDENJE–R3-669
ŠKOCJAN–DOLNJA STARA VAS
ŠKOCJAN–HRASTULJE–R3-674
STARA BUČKA–DULE–JARČJI VRH-DOBRAVICA
H1–DULE
R3-674–ŠTRIT–C 399090
ŠKOCJAN–GORIŠKA VAS
GORIŠKA VAS–ZAGRAD–KLENOVIK
KLENOVIK–MALE POLJANE
KLENOVIK–VELIKE POLJANE–ZBURE
ZBURE–R2-418
SLANČJI VRH–KRSINJI VRH–OBČ. MEJA–GORNJA
STARA VAS–R2-418
GORIŠKA VAS–KLENOVIK
ŠKOCJAN–ZLOGANJE–DOLENJE DOLE–GORENJE DOLE
–OBČ. MEJA–TELČICE–TELČE
ZLOGANJE–SEGONJE–GORIŠKA VAS
STARA BUČKA–STOPNO–BUČKA–JERMAN VRH
BUČKA–MOČVIRJE–GORENJE RADULJE–DOLENJE
RADULJE
DOLENJE RADULJE–SELA–OBČ. MEJA–KRIŽE–
ZAVRATEC
DOLENJE DOLE–JELENDOL–OTRESK–OBČ. MEJA–
MALA HUBAJNICA
PODULCA–ZABUKOVJE–DOLENJE RADULJE
JEPRJEK–OTAVNIK–OBČ. MEJA–KLENOVIK

372220
674
399110

3020
819
1150

V
V
V

0
3395
3318
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5. 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

899011
899021
899031
899041
899051
899061
899071
899081
899091
899101
899111
899121
899131
899141
899151
899161
899171
899181
899191
899201
899211
899221
899241
899251
899261
899271
899281
899291
899301
899311
899321
899331
899351
899361
899371
899381
899391
899401
899411
899421
899431
899441
899451
899461
899471
899481
899491
899501
899511
899521
899531
899541
899551
899561
899571

399020
399020
669
899030
669
669
669
669
669
669
399010
399040
399040
399040
399030
399030
399030
399700
295390
295390
295390
899210
399050
399050
399050
899260
399060
399060
399060
899300
399060
418
418
418
418
418
418
418
418
899410
399070
399070
399070
399070
399070
399110
899480
399040
399110
399110
399110
399120
399120
399120
899560

STRANJE PRI ŠKOCJANU
STRANJE PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU
ČUČJA MLAKA
RUHNA VAS
RUHNA VAS
TOMAŽJA VAS
TOMAŽJA VAS
TOMAŽJA VAS
TOMAŽJA VAS
DOBRUŠKA VAS
DOBRUŠKA VAS
DOBRUŠKA VAS
DOBRUŠKA V.–TOMAŽJA V.
TOMAŽJA VAS
HUDENJE
GRMOVLJE
GRMOVLJE
GRMOVLJE
DOLNJA STARA VAS
DOLNJA STARA VAS
DOLNJA STARA VAS
DOLNJA STARA VAS
DOLNJA STARA VAS
ZAVINEK
ŠKOCJAN
ŠKOCJAN
ŠKOCJAN
ŠKOCJAN
ŠKOCJAN
ŠKOCJAN; ZLAGANJE
ZALOG PRI ŠKOCJANU
ZALOG PRI ŠKOCJANU
HRASTULJE
HRASTULJE
ŠKOCJAN-HRASTULJE
HRASTULJE
HRASTULJE
MALE POLJANE
MALE POLJANE
MALE POLJANE-KLENOVIK
KLENOVIK-MALE POLJANE
KLENOVIK
KLENOVIK
VELIKE POLJANE
VELIKE POLJANE
VELIKE POLJANE
VELIKE POLJANE

HŠ 15
HŠ 6
399020
HŠ 3
KONEC
KONEC
669
HŠ 50
399010
399010
HŠ 7
399030
399040
HŠ 2
HŠ 31A
899210
899210
418
HŠ 32
HŠ 36
399030
399030
HŠ 10
HŠ 38
HŠ 37
HŠ 24
HŠ45
HŠ47
KONEC
HŠ 32
HŠ 41
HŠ 15
HŠ 58
HŠ 65
HŠ 72
KOLESNIK
674
399110
418
HŠ 15
HŠ 15
899430
899430
KONEC
HŠ 14
HŠ 16
HŠ 11
372460
899500
372460
899520
899600
899540
399120
HŠ 27

Dolžina
ceste v
občini (v m)

340
207
1058
154
507
58
84
126
192
325
901
537
198
223
164
163
323
406
58
330
1120
783
457
194
686
59
63
336
598
69
385
607
52
105
108
486
79
558
451
888
384
141
112
377
130
144
87
2355
810
1118
410
767
190
583
97

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

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
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

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
112
113
114

899581
899591
899601
899611
899621
899631
899641
899651
899661
899671
899681
899691
899701
899711
899721
899731
899741
899751
899761
899771
899781
899791
899801
899811
899821
899831
899841
899851
899861
899871
899881
899891
899901
899911
899921
899931
899941
899951
899961
899971
899981
899991
900011
900021
900031
900041
900051
900061
900071
900081
900091
900101
900111
900121
900131
900141
900151
900161
900171

399110
399110
399110
899600
399150
899620
399150
399150
399150
399150
399170
399170
399170
399170
399160
399160
399160
399160
399160
399160
399160
674
399180
399180
399180
399180
399190
399190
399190
399200
399200
399200
674
899900
899900
899900
674
899940
899940
674
674
674
674
674
399080
399080
399100
900050
399100
399100
399100
900080
191161
900110
900110
191161
191161
399200
674

ZAGRAD-KLENOVIK
ZAGRAD
ZAGRAD
ZAGRAD
GORIŠKA GORA-GABRNIK
GORIŠKA GORA
GABRNIK
GABRNIK
ZAGRAD
ZAGRAD-KLENOVIK
ZLOGANJE
ZLOGANJE
ZLOGANJE; GOR.VAS P. ŠK.
SEGONJE
STOPNO
MAČKOVEC PRI ŠKOCJANU
DOLENJE DOLE
DOLENJE DOLE
GORENJE DOLE-TELČICE
GORENJE DOLE
PIJANA GORA
STARA BUČKA
STARA BUČKA–STOPNO
399181
399181
BUČKA
MOČVIRJE
MOČVIRJE
GORENJE RADULJE
DOLENJE RADULJE
GORENJE RADULJE
GORENJE RADULJE
JERMAN VRH
JERMAN VRH
JERMAN VRH
JERMAN VRH
BUČKA–ZABORŠT
ZABORŠT
ZABORŠT
BUČKA
BUČKA–JARČJI VRH
JARČJI VRH
JARČJI VRH
DOLENJE RADULJE–DULE
STARA BUČKA–ZABORŠT
DULE
ŠTRIT–DULE
DULE
ŠTRIT
ŠTRIT
ŠTRIT
ŠTRIT
DOLENJE RADULJE
DOLENJE RADULJE
DOLENJE RADULJE
DOLENJE RADULJE
DOLENJE RADULJE
KRIŽE-PREVOJE
STARA BUCKA

HŠ 34
HŠ 19
HŠ 32
HŠ 71
399150
HŠ 9
899620
HŠ 35
HŠ 67
399150
399160
HŠ 29
399170
HŠ
399180
HŠ 7
SEVNICA
HŠ 19
N.MESTO
HŠ 11
399160
HŠ 18
399180
HŠ 48
399180
399190
HŠ 24
HŠ 1
HŠ 17
KONEC
HŠ 44
HŠ 23
HŠ 17
HŠ 20
HŠ 18
HŠ 14
399080
HŠ 9
HŠ 5
899940
674
674
HŠ 6
HŠ 1
HŠ 14
HŠ 16
399080
900050
HŠ 9
399100
399090
HŠ 21
HŠ 7
900110
KONEC
HŠ 4
900140
KONEC
HŠ 43

Dolžina
ceste v
občini (v m)

577
209
1351
163
1898
495
510
272
206
1369
369
242
768
766
1481
498
1500
322
187
1291
489
211
938
490
522
274
78
659
993
573
212
369
787
291
178
202
1911
220
232
197
561
451
254
573
513
177
881
326
295
1047
235
193
636
291
31
651
261
500
305

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

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
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6. člen
V Občini Škocjan ni javnih poti za kolesarje.

7. 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 20.
8. 1998.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dosedanji odloki o kategorizaciji lokalnih cest in javnih poti v
Občini Novo mesto in Občini Sevnica za področje Občine
Škocjan.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.

ŽALEC
3734.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za del območja Občine
Žalec z oznako PUP 4

Na podlagi 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, 71/93
in 44/97) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 15. oktobra 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za del območja Občine
Žalec z oznako PUP 4
1. člen
V prvi alinei prvega odstavka 2. člena se črtajo besede
“izdelava urbanistične zasnove”.
2. člen
V tretjem odstavku 5. člena se pri navedbi ureditvenih
območij za območje Krajevne skupnosti Vransko črtajo besede “in pretežni del območja urbanistične zasnove naselja
Vransko” ter besede “Območje urbanistične zasnove Vransko”.
3. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki glasi:
“6.a člen
Na območju PUP 4 je izvzeto iz urejanja ureditveno
območje naselja Vransko, ki je v grafičnem delu prikazano
kot območje urbanistične zasnove Vransko. To območje se
ureja z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje
Vransko.
Območje UZ/A6 se še naprej ureja z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z
oznako PUP 4".

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V 16. členu se črta v celoti besedilo:
“Za območje urbanistične zasnove Vransko je pridobiti
podrobnejše vodnogospodarske pogoje ter predvideti celovite protipoplavne ukrepe.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-003/93-04
Žalec, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

3735.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
naselje Vransko

Na podlagi 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, 71/93,
44/97) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
34/95, 16/96 in 1/97 je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 15. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje
Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec sprejemajo prostorski ureditveni pogoji
za naselje Vransko, ki jih je izdelal razvojni center Planiranje
Celje, d.o.o. v septembru 1998 pod številko projekta
065/97.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za naselje Vransko (v nadaljevanju: PUP Vransko) določajo merila in pogoje za območje, ki ga v 3. členu opredeljuje odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja
Občine Žalec z oznako PUP 4 (sprejet v letu 1998).
3. člen
PUP Vransko vsebuje:
A) Tekstualni del
B) Soglasja pristojnih organov in organizacij
C) Grafične priloge
1. Izris iz PUP za del območja Občine
Žalec z oznako PUP 4
M 1:5000
2. Situacija obstoječega stanja
z mejo ureditvenega območja
M 1:1000
3. Ureditvena situacija
M 1:1000
4. Situacija primarne komunalne
in energetske infrastrukture in omrežja zvez
M 1:1000
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– po severnem robu parcele št. 775/2,
– po vzhodnem robu parcele št. 787/2,
– prečka parceli št. 341 in 36/2,
– po severnem robu stavbišča in dvorišča parcele št.

Opis meje topografsko
278,
4. člen
Izhodiščna točka opisa meje se nahaja v SZ vogalu
ureditvenega območja PUP Vransko in je označena v situaciji obstoječega stanja. Meja ima naslednji potek:
na severu:
meja poteka po severnem robu dovozne ceste in po
severnem robu obstoječe stanovanjske zazidave do kanala,
kjer se obrne proti severu in poteka po zahodnem robu
kanala do južnega roba potoka Podgrajščica. Tu zavije proti
vzhodu in poteka po južnem robu potoka Podgrajščica do
lokalne ceste in po zahodnem robu te ceste proti severu,
ca. 40 m in jo prečka. V nadaljevanju poteka v smeri plastnic
po hribu, severno od stanovanjske pozidave.
na vzhodu:
poteka po vzhodnem robu obstoječe stanovanjske pozidave, prečka cesto in potok Podgrajščica, po vzhodnem
robu zazidave, se obrne in poteka po severnem robu stanovanjske pozidave v dolžini ca. 240 m. Nato se obrne proti
jugu do potoka Merinščica, kjer se obrne proti zahodu in
poteka po severnem robu potoka Merinščica ca. 100 m.
Nato prečka potok in cesto in poteka po vzhodnem robu
območja pokopališča, vse do magistralne ceste LjubljanaCelje na jugu.
na jugu:
po severni strani magistralne ceste Ljubljana–Celje,
nato se obrne proti severu in poteka po zahodnem robu
območja pokopališča do lokalne ceste, kjer poteka po južnem robu ceste ca. 30 m. Nato poteka med obstoječimi
objekti KIV Vransko do potoka Merinščica in ob južnem robu
potoka ca. 30 m, tu se obrne proti jugu in poteka po vzhodnem robu ceste ca. 180 m, nato se obrne proti zahodu,
prečka območje kmetijskih površin do območja osnovne
šole, kjer poteka po vzhodnem robu šolskega kompleksa
vse do magistralne ceste. Od tu poteka po severnem robu
magistralne ceste v dolžini 90 m, nato po zahodnem robu
šolskega kompleksa do obstoječe pozidave, nato po južnem delu obstoječe pozidave do magistralne ceste. Tu poteka po severnem robu magistralne ceste ca. 500 m.
na zahodu:
prečka travnik in lokalno cesto zahodno od obstoječe
zazidave, do dostopne ceste, po severni strani dostopne
ceste do križšča, ki ga prečka in poteka po severnem robu
lokalne ceste čez most in po severnem robu potoka Merinščica, ca. 500 m, kjer se obrne proti severu vse do izhodiščne točke opisa meje.
Opis meje po obodni parcelaciji
5. člen
Izhodiščna točka opisa meje se nahaja v SZ vogalu
ureditvenega območja PUP Vransko in je označena v situaciji obstoječega stanja. Celotno območje leži v katastrski
občini Vransko, meja ima naslednji potek:
na severu:
– od izhodiščne točke po severnem robu parcel št.
776/1, 345 in 346/1,
– prečka parcelo št. 775/2,

– po severnem robu parcel št. 33 in 30,
– po zahodnem robu parcele št. 766/2,
– prečka parceli št. 766/2 in 304,
– po zahodnem robu parcele št. 306/4,
– prečka parcelo št. 306/4,
– po vzhodnem robu parcele št. 306/4,
– po severnem robu parcel št. 300/4 in 300/2,
– po vzhodnem robu parcele št. 300/2,
– po severnem robu parcel št. .161, 296 in parcele št.
292/3,
– po zahodnem in severnem robu parcele št. 292/3,
– po severnem robu parcele št. 292/7,
– po severnem robu parcele št. 292/2,
– po zahodnem robu parcel št. 289/3, 289/5 in parcele št. 283/4,
– po severnem robu parcele št. 283/4.
na vzhodu:
– po vzhodnem robu parcel št. 283/4, 289/2, 283/3,
285/1 in 285/2,
– po severnem robu parcele št. .289,
– po vzhodnem robu parcele št. .289,
– prečka parcelo št. 289,
– prečka parcele št. 785, 186/1 in 186/2,
– prečka parcelo št. 180/2,
– po severnem robu parcele št. 180/4 in stavbišča
256,
– prečka parcelo št. 180/4,
– po vzhodnem robu parcele št. 180/4,
– po severnem in vzhodnem robu parcele št. 180/3,
– prečka parcelo št. 186/1,
– po severnem robu parcel št. 196, 199/1 in 199/2,
– prečka parcelo št. 199/2,
– po severnem robu parcele št. .326,
– prečka parcelo št. 199/3,
– po severnem robu parcele št. 200,
– po vzhodnem robu parcele št. 200,
– po severnem robu parcele št. 784/2,
– prečka parceli št. 784/2 in 765,
– prečka parcelo št. 171/4,
– po vzhodnem robu parcel št. 171/4 in 170/4.
na jugu:
– po južnem robu parcele št. 171/2,
– po vzhodnem robu parcel št. 170/4, 170/2, 170/1,
– po severnem in zahodnem robu parcele št. 170/1,
– po vzhodnem, južnem in zahodnem robu parcele št.
169,
– po zahodnem robu parcel št. 166/7, 166/6, in .116,
– prečka parcelo št. 765,
– po severnem robu parcele št. 160/5,
– po severnem in zahodnem robu objekta št. 160/4,
– po severnem robu parcele št. 160/5,
– prečka parcelo št. 161/1,
– po severnem robu parcel št. 161/1 in 159/4,
– po vzhodnem robu parcel št. 159/3, 159/1, 159/2,
158/1, 158/2 in 156/6,
– prečka parceli št. 156/6 in 157,
– po zahodnem robu parcele št. 157,
– po južnem robu parcel št. 156/7, 156/5, 156/2,
– prečka parcelo 155/2 in 148,

Stran

5792 / Št. 74 / 3. 11. 1998
– prečka parcelo št. 150,
– po južni strani parcele št. 143,
– prečka parcele št. 143, 142 in 771,
– po vzhodnem, južnem in zahodnem robu parcele št.

138,
– po južnem robu parcele št. 129/1,
– po južnem robu parc. št. 125,
– po južnem robu parcele št. 123,
– prečka parcelo št. 118,
– po vzhodnem in severnem robu parcele št. 119,
– po južnem robu parcel št. 111/2, 111/4 in 111/3,
– prečka parcelo št. 107,
– po vzhodnem robu parcel št. 105 in 104/2,
– po južnem robu parcel št. 104/2, 104/1, 102/1,
770 in 101/1,
– po zahodnem robu parcel št. 101/1, 101/4, 101/3
in 101/2,
– po južnem robu parcel št. 97/3, 98, 92/5 in 92/4,
– delno po vzhodnem robu parcele št. 93/1,
– prečka parcelo št. 93/1,
– po zahodnem robu parcel št. 93/1 in 92/2,
– prečka parceli št. 92/2 in 89,
– po vzhodnem robu parcel št. 79,
– po južnem robu parcele št. 79 in 547.
na zahodu:
– po zahodnem robu parcel št. 547 in 546,
– prečka dovozno cesto št. 763/1,
– po južnem robu parcele št. 394/1,
– prečka parcelo št. 394/1,
– po zahodnem robu parcele št. 394/1,
– po južnem, zahodnem in severnem robu parcele št.
769/2,
– prečka parcelo št. 382/3,
– prečka cesto št. 769/2,
– po zahodnem robu parcele št. 69/1,
– prečka parceli št. 390/2 in 69/1,
– po južnem in zahodnem robu parcele št. 69/2,
– prečka križišče cest parcelne št. 68/6,
– po južnem robu parcele št. 254,
– prečka potok parcelne št. 784/1,
– po severnem robu potoka parcelne št. 784/1,
– po zahodni strani parcel št. 365/1 in 364,
– po severni strani parcele št. 364,
– po zahodni strani parcel št. 362/3 in 362/2.
Velikost ureditvenega območja PUP Vransko znaša
297.560 m2.
Ureditvena območja
6. člen
Pregled ureditvenih območij, ki se urejajo na podlagi
PUP Vransko:
C 1 – Center Vranskega 1 (ob cesti),
C2 – Center Vranskega (ob cerkvi),
AP – območje avtobusne postaje in center Vransko,
SO – območje šole,
S1 – stanovanjsko območje 1 (zahodno od INDE),
S2 – stanovanjsko območje 2 (severno od centra 1),
S3 – stanovanjsko območje 3 ob potoku
Podgrajščica,
S4 – stanovanjsko območje 4 – zahodno od centra,
PO – območje pokopališča,
R – območje rekreacije,
ST – stanovanjsko območje zahodno od centra,
IN – območje INDE Vransko.
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III. MERILA IN POGOJI UREJANJA NAMEMBNOSTI
OBMOČJA
7. člen
Ureditveno območje PUP Vransko vključuje glede na
namembnost in varovanje naslednje površine:
– območja za poselitev s stanovanjsko, poslovno, trgovsko, gostinsko, družbeno, servisno in rekreacijsko dejavnostjo,
– območje za proizvodno namembnost,
– območje pokopališča,
– varovana območja kulturne dediščine in arheologije,
– območja potokov in poplavna območja,
– prometne površine in koridorje komunalne in energetske infrastrukture ter telefonskega omrežja.
Merila in pogoji po posameznih ureditvenih območjih
8. člen
Za določene objekte in posamezna ureditvena območja veljajo pri spremembi namembnosti oziroma novih namembnostih naslednja merila in pogoji:
– Objekti kulturne in etnološke dediščine:
Sprememba namembnosti je možna v primerih, ko to
dovoljujejo pogoji Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine Celje. Spomeniško–varstvene smernice so natančneje opredeljene v 12., 13. in 14. členu tega odloka.
– Nezavarovani gospodarski objekti nekdanjih kmetij
Možne so spremembe namembnosti v stanovanjske,
poslovne, servisne in skladiščne dejavnosti ob upoštevanju
ostalih določil tega odloka.
– območja SO, PO, R
Območja šole, rekreacije, pokopališča so območja,
kjer ni možna sprememba funkcije od obstoječe. Dovoljeni
so posegi, ki izboljšujejo pogoje izvajanja obstoječe namembnosti.
– območja C1, C2, ST, AP
Možne so spremembe namembnosti (nestanovanjske,
mešane in stanovanjske), predvsem v objektih ob cesti v
poslovne, gostinske, trgovske in servisne vendar tako, da
obseg dejavnosti ne vpliva na dodatno povečanje zazidanih
površin in potrebo po prizidkih. Spremembe namembnosti
niso možne tam, kjer ni možno zagotoviti ustreznega napajanja in parkiranja.
– območja S1, S2, S3, S4
Namembnost objektov v območjih je pretežno stanovanjska. Možne so spremembe namembnosti, vendar tako,
da vplivi nove namembnosti ne vplivajo na poslabšanje bivalnih pogojev območja in da zahteve po prizidku za spremembo namembnosti ne presegajo 50% zazidane površine objekta.
– območje IN, INDE Vransko
Širjenje obsega dejavnosti ni možno. Možna je popolna sprememba namembnosti bodisi v okolju prijaznejše dejavnosti ali v stanovanjsko namembnost.
IV. MERILA IN POGOJI VODNOGOSPODARSKEGA
UREJANJA
9. člen
Pri izvajanju karkršnih koli posegov znotraj koridorja za
prelivanje visokih voda Merinščice oziroma Podgrajščice ter
izven tega koridorja je potrebno v celoti upoštevati ukrepe in
omejitve iz elaborata “Vodnogospodarske ureditve v sklopu
izdelave PUP Vransko”, ki ga je izdelal PUV, nizke in vodne
gradnje Celje, pod št. projekta 79/97 v decembru 1997.
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Ukrepi na Merinščici in Podgrajščici
10. člen
Pretežni del ureditvenega območja naselja Vransko je
poplaven. Za povečanje poplavne varnosti obravnavanega
območja je potrebno na Merinščici in Podgrajščici izvesti
naslednje ukrepe:
– izvedba suhih zadrževalnikov na Merinščici in Podgrajščici ter njenih pritokih na primernih lokacijah gorvodno
od obravnavanega območja ter ureditveni ukrepi v koritih
potokov v smislu čiščenja nanosov in zarasti iz dna ter brežin,
– sanacije obstoječih dotrajanih in poškodovanih ureditev ter zamenjave obstoječih dotrajanih mostnih konstrukcij na Merinščici,
– nadvišanje terena, kjer je predvidena nova pozidava
na koti H (Q 100), pri čemer je potrebno ohraniti koridor za
prelivanje visokih voda Merinščice in Podgrajščice.
Vodnogospodarske omejitve
11. člen
Kljub izvedbi ukrepov iz 10. člena tega odloka je potrebno upoštevati naslednje omejitve:
– Ohraniti je potrebno koridor za prelivanje visokih voda Merinščice oziroma Podgrajščice. Novo pozidavo se lahko izvaja le izven meja tega koridorja, na minimalnih kotah
zazidave H (Q100).
– Znotraj meja koridorja za prelivanje visokih voda so
dovoljene sanacije obstoječih objektov, spremembe namembnosti ter nadomestni objekti. Pri višinskih postavitvah bivalnih prostorov oziroma skladišč z nevarnimi snovmi, kurilnic
na olje ipd., v teh objektih, kjer lahko v primeru poplave
pride do velike materialne škode ali ekološkega onesnaženja, se je potrebno prilagoditi predpisanim kotam zazidave
H(Q100).
– Zamenjave dotrajanih mostnih konstrukcij je potrebno izvajati tako, da se v načelu ohrani sedanje stanje. Če se
predvidijo kakršnekoli spremembe, jih je potrebno hidravlično preveriti oziroma utemeljiti. Vsaka nova premostitev pa
zahteva ustrezno hidravlično presojo vpliva na gorvodne ter
dolvodne hidravlične razmere.
– Morebitni novi uporabniki površinskih voda si morajo
v skladu s predpisanim postopkom pridobiti potrebna dovoljenja oziroma koncesijo za izrabo voda; obstoječi uporabniki pa pridobiti ustrezno vodnogospodarsko soglasje, kolikor
ga še nimajo.
– Odvod odpadnih voda novozgrajenih objektov direktno v Merinščico oziroma Podgrajščico je strogo prepovedan. Pred izvedbo kanalizacijskega sistema je potrebno odpadne vode odvajati v vodotesne greznice, ki ne smejo imeti
odvoda v vodotok, temveč se občasno praznijo. Po izvedbi
kanalizacije in čistilne naprave pa se morajo vsi odtoki,
odpadne vode obstoječih in predvidenih objektov priključiti
na kanalizacijo in odvesti na čistilno napravo. Vse direktne
odtoke v vodotoke pa je potrebno neprepustno zapreti oziroma porušiti.
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menika – ožjega zavarovanega območja je prikazana na
karti št. 3 – ureditvena situacija.
Pri izvajanju kakršnihkoli posegov v ožjem zavarovanem območju naselja je potrebno upoštevati elaborat “Konservatorska izhodišča za prenovo naselja”, ki ga je izdelal
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje pod št.
projekta 02-1083/5-96/97 v juliju 1997.
Vsa načrtovanja in izvedbe posegov v tem prostoru
morajo potekati v sodelovanju in pod nadzorom pristojnega
zavoda.
Pri posegih na objektih kulturne in etnološke dediščine
je potrebno upoštevati pogoje, ki so določeni v 14. členu
tega odloka. Vsa dediščina (kulturni spomeniki z zavarovanim vplivnim območjem, ostala kulturna dediščina ter etnološka stavbna dediščina) pa je prikazana na karti št. 3 –
ureditvena situacija.
Za celotno ureditveno območje PUP Vransko velja pogoj arheološkega nadzora.
Vsa načrtovana dela – namembnosti in gradbeni posegi na prostoru širšega zavarovanega območja morajo upoštevati neposredno bližino urbanističnega spomenika in ne
smejo na njega funkcionalno niti vizualno negativno vplivati.
Izgradnja in prenova podstrešij
13. člen
Pri izgradnji in prenovi podstrešij na objektih kulturne in
etnološke dediščine veljajo naslednji pogoji:
– na kulturnih spomenikih (objektih, ki so zavarovani s
I. in II. varstvenim režimom) izvedba strešnih odprtin ni možna;
– na objektih, zavarovanih s III. varstvenim režimom je
izvedba strešnih odprtin možna pod strogimi spomeniško
varstvenimi pogoji (minimalno število odprtin s točno določeno mikrolokacijo odprtin ter historično obliko in velikostjo). Vsak objekt je potrebno obravnavati posebej;
– na objektih, zavarovanih s IV. varstvenim režimom,
so strešne odprtine možne pod pogojem, da so historične
oblike, ki je nadaljevanje historičnega sloga fasade;
– pri etnološki dediščini je vsak objekt potrebno obravnavati posebej;
– v celotnem ožjem zavarovanem območju strešna okna niso sprejemljiva niti na zavarovanih objektih niti na nadomestnih gradnjah.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PRENOVO OBJEKTOV,
URBANISTIČNO ZASNOVO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV
14. člen
Za posamezna ureditvena območja veljajo naslednja
merila in pogoji za prenovo objektov, urbanistično zasnovo
in arhitektonsko oblikovanje objektov:

V. MERILA IN POGOJI NA OBMOČJIH NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE

Ureditveno območje C1
– vodnogospodarske omejitve:
Območje med severnim robom ceste in Merinščico je
v celoti v poplavnem območju. Sanacije, adaptacije in spremembe namembnosti obstoječih objektov ter gradnje nadomestnih objektov in novogradnje so možne ob upoštevanju
omejitev iz 10. in 11. člena odloka.

12. člen
Staro jedro naselja Vransko je valorizirano in razglašeno kot kulturni spomenik (odlok o razglasitvi je bil objavljen v
Uradnem listu SRS, št. 20/89). Meja urbanističnega spo-

– varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju so pretežno vsi objekti ocenjeni kot etnološka stavbna dediščina, nekaj objektov pa kot kulturni spomenik v I. in II. varstvenem režimu.

Stran

5794 / Št. 74 / 3. 11. 1998

Uradni list Republike Slovenije

Za projekte za posege k tem objektom je potrebno
najprej pridobiti pogoje in smernice Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje (ZVNKD) in k projektu
soglasje.

menik – župna cerkev je zavarovana z varstvenim režimom I.
stopnje. Za projekte za posege k tem objektom je potrebno
najprej pridobiti pogoje in smernice in k projektom soglasje
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

– namembnost:
V objektih vzdolž glavne komunikacije je možno namembnost objekta nameniti gostinsko trgovski dejavnosti,
vendar tako, da ne bo povzročala negativnih vplivov v okolje.

– namembnost:
V objektih vzdolž glavne komunikacije je možno namembnost objekta nameniti gostinsko trgovski dejavnosti,
vendar tako, da ne bo povzročala negativnih vplivov v okolje.

– prenova objektov:
Obstoječe objekte in gospodarska poslopja je možno
prenavljati. Dovoljene so nadomestne gradnje objektov, ki
so v takšnem gradbenem stanju, da jih ni možno več obnavljati. Glavne objekte, gospodarske objekte in kozolce je
možno adaptirati ob upoštevanju pogojev Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine (ZVNKD), ohranjati značilnosti
gabarita, arhitekturnih detajlov – dimenzij vrat, oken, napuščev, naklonov strešin in vrste kritine.

– prenova objektov:
Obstoječe objekte in gospodarska poslopja je možno
prenavljati. Dovoljene so nadomestne gradnje gospodarskih
objektov, glavnih objektov, ki so v takšnem gradbenem stanju, da jih ni možno več obnavljati. Glavne objekte, gospodarske objekte in kozolce je možno adaptirati ob upoštevanju pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
(ZVNKD), ohranjati značilnosti gabarita, arhitekturnih detajlov – dimenzij vrat, oken, napuščev, naklonov strešin in
vrste kritine. Možna je sprememba namembnosti v skladu s
splošnimi usmeritvami.

– urbanistična zasnova:
– ohranjanje značilne vzdolžne parcelacije,
– ohranjanje značilne tlorisne in višinske strukture objektov: poudarjena vzdolžna os tlorisnega gabarita,
– novogradnje ob trgu so možne v obstoječi ulični liniji.
Večje število novogradenj je možno na južnem delu obravnavanega območja: v smeri sever–jug z odcepom uvoza ob
objektu Vransko 62, in v smeri vzhod–zahod. Koridorji za
ceste (širine 5 metra) so vitalnega in odločilnega pomena za
ustrezno ureditev dostopov do obstoječih in predvidenih
objektov. Predviden je koridor za bodočo ureditev povezave
in dostopov do predvidenih objektov.
– Določena je gradbena linija objektov z obveznim odmikom 5 metrov od koridorja za ceste in minimalnim odmikom od parcelne meje 2 metra. Ob cesti, ki poteka čez
Merinščico, je možna ureditev parkirnih površin.
– arhitekturno oblikovanje novih objektov:
Arhitektura objektov je lahko sodobna, upoštevati pa je
potrebno kvalitetne značilnosti in detajle krajevne arhitekture: tlorisni gabarit objekta s poudarjeno vzdolžno osjo, zasnovo tlorisa brez prizidkov, višino objektov (P+IP, oziroma
P+1+IP), ki je odvisna od gabaritov sosednjih objektov,
dvokapno simetrično streho z naklonom med 35° in 45°,
strešna okna naj upoštevajo značilnosti regije (frčade) brez
številnih in različno oblikovanih predrtin.
Dimenzije objektov so odvisne od velikosti parcel, dovoljeni so odmiki od sosednjih parcel 2 metra, vendar tako,
da na fasadah ob parcelnih mejah niso okna bivalnih prostorov. Dovoljene so ograje: zidane v kombinaciji z lesom,
lesene ali žive meje, odvisno od lokacije objekta in arhitekture objekta.
Ureditveno območje C2
– vodnožgospodarske omejitve:
Večji del območja je v poplavnem območju Merinščice. Sanacije, adaptacije in spremembe namembnosti obstoječih objektov ter gradnje nadomestnih objektov in novogradnje so možne ob upoštevanju omejitev iz 10. in 11.
člena odloka.
– varstvo naravne in kulturne dediščine:
Jedro ob župni cerkvi predstavljajo objekti, ki so kulturni spomeniki in etnološka dediščina, določeno je ožje zavarovano vplivno območje kulturnega spomenika. Kulturni spo-

– urbanistična zasnova:
V delu območja, severno nad potokom Merinščica je
možna novogradnja za potrebe stanovanjskih in poslovno
stanovanjskih objektov. V karti je označena gradbena linija
objektov in smeri dostopov. Objekti po tlorisnem in višinskem gabaritu ne smejo presegati dimenzij obstoječih objektov. Os slemena sever–jug, naklon strehe med 35° in
45°, streha asimetrična dvokapnica, kritina opečna, zazidava je lahko strnjena, vendar členjena z vmesnimi prekinitvami.
V prometnem vidiku je predvidena razširitev ceste, ki
se priključuje na trg.
– arhitekturno oblikovanje novih objektov:
Arhitektura objektov je lahko sodobna, upoštevati pa je
potrebno kvalitetne značilnosti in detajle krajevne arhitekture: sleme objektov je lahko vzporedno ali pravokotno na os
ceste.
Streha: simetrična dvokapnica, naklon strešine med
35° in 45°, kritina opečna.
Gabariti objektov: P+1+IP ali P+IP, v pritličju je lahko
nestanovanjska dejavnost (poslovni prostor, trgovina, servis)
vendar le-taka, ki ne vpliva na poslabšanje bivalnih pogojev v
okolici.
Ograje: zidane v kombinaciji z lesom, lesene ali žive
meje.
Ureditveno območje AP
– vodnogospodarske omejitve:
Večji del območja je v poplavnem območju Merinščice. Sanacije, adaptacije in spremembe namembnosti obstoječih objektov ter gradnje nadomestnih objektov in novogradnje so možne ob upoštevanju omejitev iz 10. in 11.
člena odloka.
– varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju ob trgu so objekti, zavarovani kot etnološka
dediščina, za projekte za posege k tem objektom je potrebno najprej pridobiti pogoje in smernice in k projektom soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
– namembnost:
V objektih vzdolž glavne komunikacije je možno namembnost objekta nameniti gostinsko trgovski dejavnosti,
vendar tako, da ne bo povzročala negativnih vplivov v okolje.
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– prenova objektov:
Obstoječe objekte in gospodarska poslopja je možno
prenavljati. Dovoljene so nadomestne gradnje objektov, ki
so v takšnem gradbenem stanju, da jih ni možno več obnavljati. Glavne objekte, gospodarske objekte in kozolce je
možno adaptirati ob upoštevanju pogojev Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine (ZVNKD), ohranjati značilnosti
gabarita, arhitekturnih detajlov – dimenzij vrat, oken, napuščev, naklonov strešin in vrste kritine.
– urbanistična zasnova:
Predvideni so koridorji za cestno omrežje. Brez ureditve cestnega omrežja niso možne druge urbanistične ureditve
– cestno povezavo od magistralne ceste (R2 447) je
potrebno vzpostaviti do trga (preko parcele št. 18/1, kot je
to predvidel nekdanji ZN); do odkupa zemljišča parc. št.
18/1 k.o. Vransko je možna raba kot funkcionalno zemljišče objekta parc. št. 18 k.o. Vransko;
– severno oziroma ob robu avtobusne postaje je v smeri
zahod predviden koridor (rezervat) za cestno povezavo, ob
kateri je možna gradnja. Med trgom in to cesto je predvidena prečna komunikacija, ki bi bila v sredini prekinjena (preprečitev krožnega motornega prometa) za motorni promet.
S te prečne povezave so predvideni dostopi na parkirne
površine in uvozi k objektom Vransko 49, 86a, 86, 88.
Južno od nove ceste – predvidenega rezervata je predvidena gradnja: objektov za potrebe servisa, obrti, trgovskoposlovnega centra in stanovanjskih objektov oziroma stanovanjsko-poslovnih objektov. Severno od koridorja za cesto
je definirana gradbena linija kot možnost dopolnilne gradnje. Določeni so obvezni odmiki (5 metrov) od cest, smeri
slemen in okvirni gabariti objektov.
– arhitekturno oblikovanje novih objektov:
– objekt za servis, obrt – južno od avtobusne postaje
bo imel okvirni tlorisni gabarit 40 x 10 (12) metrov, pritličje.
Streha simetrična dvokapnica, kritina opečna, oblikovani
severovzhodni vogal objekta;
– trgovsko poslovni center je v urbanističnem smislu
zasnovan iz dveh objektov z vzdolžno osjo sever – jug in
vmesnim trgom, ki je lahko pokrit s stekleno strešino. Napajanje objekta bo z zahodne smeri, vstopi z oboda z vseh
vseh strani. Objekt bo imel okvirne tlorisne dimenzije 32 x
10 (12) metrov, etažnost P+IP, streha – simetrična dvokapnica, kritina opečna. Za pridobitev ustrezne arhitekture objekta je primerno pridobiti več idejnih zasnov ali izvesti natečaj;
– stanovanjski ali poslovno-stanovanjski objekti so zasnovani kot gruča objektov; tlorisni in višinski gabariti morajo
biti usklajeni z okoliškimi objekti, gabarit P+1+IP ali P+IP.
Strehe – simetrične dvokapnice, naklon strešine med 35°
in 45°, kritina opečna. Tlorisni gabarit ne sme imeti prizidkov, lahko so poudarki v obliki frčade ali oblikovanega vogala. Strešna okna morajo biti sestavni del arhitekture;
– severno nad koridorjem za cesto je v ureditveni situaciji označena gradbena linija. Na tem mestu je možno postaviti ali garaže za sosednje objekte, ali stanovanjsko-poslovni
objekt. Gabarit objekta – vzdolž ulice do 25 metrov, ustrezno členjen, širina max. do 8 metov, višinski gabarit P+IP,
streha simetrična dvokapnica, naklon strešine med 35° in
45°, kritina opečna.
Ureditveno območje SO (šola)
– urbanistična ureditev:
Predvidena je dozidava telovadnice, določene so gradbene linije – mejni tlorisni gabariti objektov.
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– cestni priključek:
Ob vzhodni parcelni meji šole je predviden odcep z R2
447, ki naj bi napajal šolo. Odcep s trga, ki poteka v smeri
iste trase s severne strani, pa bo prevozen samo do stanovanjskih objektov. Vmesni del trase bo urejen le kot pešpot.
– arhitekturno oblikovanje:
Objekt je potrebno uskladiti z obstoječo arhitekturo
šole in okoljem.
Ureditveno območje S1
– vodnogospodarske omejitve:
Površine ob potoku Podgrajščice so v poplavnem območju. Gradnja prizidkov na poplavnem koridorju ni dopustna. Možne so le sanacije, adaptacije in spremembe namembnosti obstoječih objektov ob upoštevanju omejitev iz 10. in
11. člena odloka.
– urbanistične ureditve:
Možne so prenove objektov, prizidki, adaptacije tako,
da je vedno poudarjena vzdolžna os objekta. Strehe: simetrične dvokapnice.
– arhitekturno oblikovanje novih objektov:
Prizidki k objektom morajo ali biti usklajeni z obstoječo
kvalitetno arhitekturo ali vplivati na izboljšanje arhitekture
objekta. Prizidki morajo biti v višini celotnega gabarita objekta.
Strehe: simetrične dvokapnice, naklon strešine med
35° in 45°, kritina opečna.
Ograje: dovoljene so zidane v kombinaciji z lesom,
lesene ograje, žive meje.
– funkcionalna zemljišča, parcelne meje:
Velikost zemljišč je odvisna od lastništva in možnosti
prodaje in nakupov. Poplavne površine so izločene iz funkcionalnega zemljišča.
Ureditveno območje S2
– vodnogospodarske omejitve
Pretežni del območja je v poplavnem območju Podgrajščice. Gradnje novih stanovanjskih objektov, sanacije, adaptacije in spremembe namembnosti obstoječih objektov so možne ob upoštevanju omejitev iz 10. in 11. člena odloka.
– urbanistične ureditve:
Južno od obstoječe lokalne ceste je predvidena gradnja petih stanovanjskih objektov. Možno je tudi večje število
objektov, odvisno od lastništva parcel, vendar tako, da večje
število ne bo vplivalo na poslabšanje bivalnih kakovosti okoliških objektov. Določen je obvezni odmik objektov od ceste
(5 metrov), garažni objekt je lahko prizidek k stanovanjskemu objektu, maksimalni gabarit objekta, tloris (14 x 10
metrov), višina P+1+IP, smer slemena sever – jug, streha
simetrična dvokapnica. Obstoječe objekte je možno prenavljati. K obstoječim objektom so možni prizidki, vendar tako,
da je poudarjena vzdolžna os objekta in da so ustrezni
odmiki od sosednjih objektov (osončenje).
– arhitekturno oblikovanje:
Arhitektura novih objektov ni podrejena okolju, lahko je
sodobna, upoštevati pa mora obvezne gabarite; simetrično
dvokapnico, naklon med 35° in 45°, kritina opečna, izzidki
ob tlorisnem gabaritu niso dovoljeni, strešna okna naj bodo
v obliki frčade.
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Ograje: dovoljene so zidane v kombinaciji z lesom,
lesene ograje, žive meje.

liniji je možna ob upoštevanju omejitev iz 10. in 11. člena
odloka.

Ureditveno območje S3
– vodnogospodarske omejitve
Območje, predvideno za pozidavo novih objektov, je
poplavno. Znotraj meje koridorja za prelivanje visokih vod
Podgrajščice gradnja novih objektov ni dopustna. Gradnja
novih objektov izven koridorja za prelivanje visokih vod je
možna ob upoštevanju omejitev iz 10. in 11. člena odloka.

– varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju so evidentirani objekti, ki so etnološka dediščina in kulturna dediščina v I. in II. varstvenem režimu. Za
njihove prenove veljajo pogoji ZVNKD.

– urbanistične ureditve:
Možne so lokacije treh novih objektov, adaptacije obstoječih in prizidki k obstoječim objektom. Prizidki morajo
biti izvedeni tako, da je poudarjena vzdolžna os objekta,
upoštevani morajo biti odmiki od parcelnih mej.

– urbanistična zasnova:
Možna je novogradnja na dveh lokacijah v ulični liniji.
Za dimenzioniranje je potrebno upoštevati gradbeno linijo in
gabarite sosednjih objektov. V pritličjih objektov je zaradi
možnosti poplav potrebno predvideti le-tiste prostore, ki
nimajo vitalne funkcije namembnosti objekta.
Možni so prizidki k objektom, prenove in adaptacije
objektov.

– arhitekturno oblikovanje:
Gabariti objektov morajo biti podrejeni obstoječim objektom, arhitektura objektov ni podrejena arhitekturi obstoječih objektov. Arhitektura prizidkov mora vplivati na izboljšanje obstoječe arhitekture objektov.
Ograje: dovoljene so zidane v kombinaciji z lesom,
lesene ograje, žive meje.

– arhitekturno oblikovanje:
Gabariti objektov morajo biti podrejeni obstoječim objektom, arhitektura objektov ni podrejena arhitekturi obstoječih objektov. Arhitektura novih objektov in prizidkov mora
vplivati na izboljšanje obstoječe arhitekture objektov.
Ograje: dovoljene so zidane v kombinaciji z lesom,
lesene ograje, žive meje.

– funkcionalna zemljišča, parcelne meje:
Velikost zemljišč je odvisna od lastništva in možnosti
prodaje in nakupov. Poplavne površine so izločene iz funkcionalnega zemljišča.

Ureditveno območje R – rekreacija
– vodnogospodarske omejitve:
Območje rekreacijskih površin je v celoti poplavno, del
površin pa je v koridorju visokih vod Merinščice. Rekreacijske površine je treba v čim večji meri prilagoditi obstoječemu terenu, pri načrtovanju vitalnih objektov pa upoštevati
omejitve iz 10. in 11. člena odloka.

Ureditveno območje S4
– varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju dominira dvorec, ki je zaradi svoje umetnostno zgodovinske vrednosti uvrščen med kulturne spomenike.
Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje, ki določa
varovanje njene celovitosti, intaktnosti, likovno arhitekturne
vrednosti in historične pričevalnosti. Varuje se stavbna masa
in zunanja podoba z vsemi arhitekturnimi elementi in notranji
tloris ter vse arhitekturne sestavine in elementi.
Zaradi celovitosti ohranjanja dvorca je vzpetino zahodno nad njim, nekdaj funkcionalno pripadajoče zemljišče graščini, potrebno ohraniti nezazidano.
Drugi pomembni objekt je objekt Vransko 16, za stavbo velja varstveni režim II. stopnje z enakimi pogoji varstva
kot za prej opisani objekt.
– urbanistične ureditve:
V območju ni predvidenih novogradenj. Možni so prizidki k objektom in to tako, da je poudarjena vzdolžna os
objekta. Prizidki naj bodo v celotni višini obstoječega gabarita objekta.
– arhitekturno oblikovanje:
Gabariti objektov morajo biti podrejeni obstoječim objektom, arhitektura objektov ni podrejena arhitekturi obstoječih objektov. Arhitektura prizidkov mora vplivati na izboljšanje obstoječe arhitekture objektov.
Ureditveno območje ST
– vodnogospodarske omejitve:
Celotno ureditveno območje se nahaja v poplavnem
območju Merinščice. Rešitve pred poplavljanjem so možne
le z zadrževalniki gorvodno. Gradnja novih objektov v ulični

– krajinsko urbanistične ureditve:
Območje je v celoti namenjeno razvoju rekreacijskih
površin. Dostop do rekreacijskih površin je preko mostička
preko Merinščice, nekaj parkirnih mest je ob objektu Vransko 24. Priporočljivo je razširiti cesto na severni strani območja rekreacije in nekaj parkirnih mest predvideti ob cesti.
Na vzhodni strani območja je potrebno predvideti takšne športne površine, s katerih rekreacija ne bo moteča za
stanovanjske objekte na vzhodnem območju.
V krajinskem smislu je potrebno vzhodni rob območja
intenzivno ozeleniti. Posebno pozornost urejanja je potrebno predvideti za vodotok.
Ureditveno območje PO – pokopališče
V območju pokopališča ni predvidenih sprememb ali
novogradenj.
Možne so vse ureditve, ki vplivajo na izboljšanje funkcioniranja pokopališča in na kvalitetnejši arhitekturno krajinski izgled.
Priporočljivo je, da se betonsko ograjo ob pokopališču
ozeleni z živo mejo ali popenjavkami.
Ureditveno območje INDE
Območje INDE je potrebno sanirati v komunalnem in
arhitekturnem smislu. Možna je sprememba namembnosti v
okolju prijaznejšo dejavnost, možna pa popolna sprememba
dejavnosti in vzpostavitev nove, npr. okolju primernejše stanovanjske funkcije, ki bi v ta prostor najbolj ustrezala. Za
spremembo namembnosti je potrebno izdelati ureditveni
načrt.

Uradni list Republike Slovenije
VII. MERILA IN POGOJI UREJANJA PROMETNE,
VODNOGOSPODARSKE, KOMUNALNE IN
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
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izvesti ukrepe in upoštevati vodnogospodarske omejitve, ki
jih določata 10. in 11. člen tega odloka.
Vodooskrba

Splošno
15. člen
Vse objekte, obstoječe in predvidene je potrebno priključiti na obstoječo in predvideno prometno, komunalno,
električno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje.
Zagotoviti je potrebno možnost priključitve na telefonsko omrežje in v primeru izgradnje kabelskega in plinovodnega omrežja, priključek na omrežje.
Za infrastrukturno omrežje in naprave je potrebno na
osnovi idejnega projekta izdelati lokacijsko dokumentacijo.
Prometno omrežje
16. člen
Vsem objektom je potrebno zagotoviti lastni priključek
na cestno omrežje in to tako, da ni motena lastnina sosednjih parcel.
Za cestno omrežje Vranskega je predvideno:
– ohranjanje, rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih
cest,
– razširitve delov obstoječih cest, kjer je moten promet,
– predvideni so novi priključki na cestno omrežje na
lokacijah, kjer je to možno in pogojeno z izgradnjo novih
objektov,
– predviden je priključek ceste mimo avtobusne postaje na trg Vranskega (zahodno od objekta Vransko 56),
– predvideni so rezervati za koridorje cest, ki jih je
potrebno zgraditi zaradi predvidenih objektov,
– na južnem delu Vranskega med trgom in magistralno
cesto je potrebno ohraniti rezervat za cesto, še posebej, če
bo v prihodnosti obstojal interes po gradnji prostih površin.
Širina rezervata je minimalno 6 metrov: to je prostor za cesto
in komunalno, energetsko in drugo infrastrukturo,
– v skladu s pogoji vodnega gospodarstva je potrebno
sanirati mostove čez vodotoke, višino mostov je potrebno
uskladiti z višino stoletne vode,
– pešpoti, ki so predvidene v območju avtobusne postaje in centra je potrebno projektirati tako, da bodo varne
pred motornim prometom. Pločnike vzdolž glavne komunikacije je možno zavarovati pred parkiranjem s količki: količki
morajo biti ustrezne oblike in materiala,
– parkirne površine so predvidene v centru Vranskega
in to tako, da cesta vzhodno od parkirnih površin ne sme biti
prevozna med centrom in avtobusno postajo. Parkirne površine morajo biti zasnovane tako, da bo preko njih možno
napajanje objektov na zahodni strani,
– druge parkirne površine je možno realizirati na zemljiščih, ki so še prosta in v bližini največjih prometnih obremenitev. Načeloma je potrebno ob vsaki spremembi namembnosti objekta iz stanovanjske v nestanovanjsko predvideti parkirna mesta v sklopu funkcionalnega zemljišča objekta. Pločnik vzdolž komunikacij mora ostati ohranjen za
pešce, lahko se ga zavaruje pred parkiranjem s količki.

18. člen
Vse novogradnje je potrebno priključiti na obstoječe in
predvideno vodovodno omrežje.
Pogoji za vodooskrbo so:
– rekonstrukcija vodovoda ∅ 100 od zajetja Jakov dol
(Brce) do stanovanjske hiše Vransko št. 90 in 17 a,
– rekonstrukcija vodovoda ∅ 125 na območju C 2 s
prevezavo priključkov,
– povezava vodovoda ∅ 110 s transportnim vodovodom ∅ 225 na območju S 2 in s prevezavo obstoječih
priključkov,
– izgradnja novega vodovoda ∅ 110 v severovzhodno
območje INDE, ∅ 50 južno v območje C I in ∅ 110 južno –
jugovzhodno v območje avtobusne postaje s prevezavo priključkov,
– zamenjava obstoječih skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov, kjer je predviden nov poseg v zemljišče,
– izgradnja transportnega vodovoda ∅ 150 – rezervoar Ločica pri Vranskem – rezervoar Vransko z izgradnjo
klorne postaje.
Kanalizacijsko omrežje
19. člen
Za načrtovanje in izvedbo kanalizacijskega omrežja veljajo naslednji pogoji:
– načrtovanje kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu tako, da se vse odplake iz naselij Ločica pri Vranskem, Prapreče, Vransko in Brode vodijo v povezovalni kanal fekalnih voda do lokalne čistilne naprave, ki se nahaja
izven ureditvenega območja PUP Vransko.
Gradnja zbirnega in povezovalnega kanala ter čistilne
naprave mora potekati istočasno. Izvedba priključkov bo
možna šele po izgradnji lokalne čistilne naprave.
Po priključitvi fekalnih voda se morajo obstoječe greznice opustiti (obvezno očistiti in zasipati); odvodi pa uporabiti za lokalni izliv padavinskih voda v obstoječe ali nove ponikovalnice, v potok Merinščico ali Podgrajščico.
INDE Vransko si mora urediti predčiščenje pred priključitvijo na javni kanal.
Električno omrežje
20. člen
Preko obravnavanega območja potekajo koridorji daljnovodov 20 kV in lokacije transformatorskih postaj 20/04,
ki jih je potrebno upoštevati kot omejitve.
Število in lokacije transformatorskih postaj s priključenimi elektro vodi bodo določene na osnovi potreb pred
pridobitvijo lokacijskih dovoljenj za predvidene objekte.
Glede na zasnovo nove poselitve predlagamo, da se
lokacije TP predvidijo ob sečišču komunikacij, na parkirnih
mestih in kjer je to možno, v objektih (trgovinski center,
center za obrt in servise).

Vodnogospodarske ureditve
Telefonsko omrežje, kabelsko omrežje
17. člen
Obravnavano območje nima zagotovljene ustrezne poplavne varnosti pred visoko vodo s povratno dobo 100 let,
kot tudi ne ustrezno izvedene kanalizacije, zato je potrebno

21. člen
Vzdrževanje in izgradnjo telefonskega omrežja je možno izvajati nemoteno glede na ostale pogoje PUP.
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Za obe omrežji je na osnovi idejnega načrta potrebno
izdelati lokacijsko dokumentacijo.
Plinovodno omrežje
22. člen
Oskrba uporabnikov z zemeljskim plinom v obstoječih
in predvidenih objektih se zagotovi z izgradnjo plinovodnega
omrežja, katerega idejni projekt mora upoštevati koridorje
ostale komunalne in energetske infrastrukture ter telefonskega in kabelskega omrežja.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN UREJANJE
ZELENIH POVRŠIN
23. člen
Zelene površine na javnih površinah in ob vodotokih je
potrebno vzdrževati, ohranjati in nadomeščati z novimi drevesi.
Posegi v korita vodotokov niso dovoljeni brez vodnogospodarskega soglasja.
IX. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE
FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
24. člen
Znotraj meje ureditvenega območja PUP Vransko so
vsa zemljišča zazidljiva zemljišča. Funkcionalno zemljišče se
določi v obsegu do štirikratne zazidane površine objekta.
X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA
Varstvo voda
25. člen
Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije in
čistilne naprave. Vse objekte bo potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje. Odpadne vode, kot posledico opravljanja različnih dejavnosti, je potrebno očistiti pred priključkom
na kanalizacijsko omrežje. Za gnojne jame je potrebno upoštevati strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
Varstvo zraka
Za varstvo pred prekomernim onesnaževanjem zraka je
za ogrevanje objektov potrebno uporabljati lahko kurilno olje
ali plin s plinskih cistern. V primeru plinifikacije kraja bo
potrebno, da bodo vsi objekti priključeni na omrežje (sklenjena je koncesijska pogodba z Mestnimi plinovodi d.o.o.
Koper, ki zagotavlja tudi oskrbo Vranskega).
Dejavnosti, ki bi lahko imele negativne vplive na zrak,
morajo biti urejene v skladu z zakoni.
Varstvo pred hrupom
Obstoječi objekti ob glavnih komunikacijah morajo biti
urejeni (zgrajeni) tako, da bo vpliv hrupa s cest čim manjši.
Dejavnosti, ki bi lahko imele vpliv na povečanje hrupa,
morajo svojo dejavnost urediti v skladu z zakoni.
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Načini zbiranja in odlaganja odpadkov
Zbiranje in odlaganje odpadkov je urejeno z občinskim
odlokom: odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Žalec (Uradni list RS, št. 19/97 in 40/97).
XI. MERILA IN POGOJI ZA REALIZACIJO POSEGOV
26. člen
PUP Vransko je podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in v nadaljevanju za pridobitev dovoljenja za posege v prostor oziroma za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del.
Za vse infrastrukturne objekte in naprave je potrebno
izdelati idejne projekte in lokacijsko dokumentacijo.
Plačnik izdelave idejnih projektov, lokacijske in gradbene dokumentacije ter izvedba komunalnih del (vodovod in
fekalna kanalizacija s čistilno napravo) v trgu Vransko (na
območju PUP) je investitor posega v prostor.
Investitor si mora pred pridobitvijo dovoljenja za poseg
v prostor med drugim pridobiti tudi soglasje lastnika posamezne parcele in soglasje upravljalca komunalnih vodov.
V primeru spremembe in namembnosti ureditvenega
območja INDE je potrebno izdelati ureditveni načrt.
Za pridobitev ustrezne arhitekture objektov trgovsko
poslovnega centra v ureditvenem območju AP je primerno
pridobiti več idejnih zasnov ali izvesti natečaj.
Skladno z merili in pogoji za prenovo objektov, urbanistično zasnovo in arhitektonsko oblikovanje objektov se za
posamezna ureditvena območja PUP Vransko uporabljajo
tudi določila odloka o določitvi pomožnih objektov, naprav in
del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list
SRS, št. 1/87, Uradni list RS, št. 7/97).

XII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
PUP Vransko je stalno na vpogled pri Upravni enoti
Žalec – oddelku za okolje in prostor in Občini Žalec.
28. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vransko I (Uradni
vestnik Celje št. 20/67, Uradni list SRS, št. 26/78) in odlok
o zazidalnem načrtu Vransko center (Uradni list SRS, št.
22/88).
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
30. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003/002/98
Žalec, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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Št.

Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini
Žalec

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 20. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je
Občinski svet občine Žalec na 37. seji dne 15. 10. 1998
sprejel

ODLOK
o določitvi višine turistične takse v Občini Žalec
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4. člen
Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republike Slovenije in jo enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen
življenjskih potrebščin. Vrednost točke se določa v mesecu
aprilu za prihodnje koledarsko leto.
5. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka nakazujejo pobrano
turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun občine.

III. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z odlokom o turistični taksi se določa višina turistične
takse v Občini Žalec, vsebina poročanja o zbrani turistični
taksi ter nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
2. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če
mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Osebe iz prvega odstavka ne pobirajo turistične takse
od oseb, določenih v prvem odstavku 24. člena ZPT, od
oseb, določenih v drugem odstavku 24. člena ZPT pa pobirajo 50% določene višine turistične takse.

II. VIŠINA IN NAČIN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Višina turistične takse je določena v točkah in znaša:
– v vseh krajih na območju občine

10 točk

Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke znaša
14 tolarjev.

6. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so dolžne poleg evidence, predpisane v 28. členu zakona o pospeševanju turizma,
predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno
poročilo o plačani turistični taksi najkasneje do 25. dne v
mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestavni del
tega odloka.
IV. NADZOR NAD POBIRANJEM
7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ, za
gospodarstvo pristojen organ občinske uprave in občinska
komunalna inšpekcija v okviru svojih pooblastil.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42305/0001/98-03/02
Žalec, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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3737.

Št.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v vzgojno-varstvenem zavodu »Janko
Herman« Žalec

in imenuje za namestnika predsednika:
Alberta Predovnika, roj. 1946, Selo Pri Vranskem 9,
3305 Vransko

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih, 12. in 20.
člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/
96, 1/97) je Občinski svet občine Žalec na 37. seji dne 15.
10. 1998 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-varstvenem zavodu »Janko Herman«
Žalec
1. člen
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Janko
Herman« Žalec se zvišajo za 4,2% in znašajo mesečno:
SIT na otroka

1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki
prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega
starostnega obdobja
– za otroke v oddelkih drugega
starostnega obdobja
2. poldnevni program (4–6 ur)
a) poldnevni program (zajtrk, kosilo)
b) poldnevni program (malica)
3. poldnevni program (do 4 ure)
a) poldnevni program (zajtrk in kosilo)
b) poldnevni program (kosilo)
c) poldnevni program (zajtrk)

razreši funkcije člana:
Vlada Krušiča, roj. 1945, Griže 130, 3302 Griže
in imenuje za člana:
Andreja Kapusa roj. 1955 Vransko138, 3305 Vransko
razreši funkcije namestnika člana:
Alojzija Hrastovca, roj. 1939, Zajasovnik 19, 3305
Vransko
in imenuje za namestnika člana:
Rafaela Novaka, roj. 1961, Zajasovnik 14, 3305
Vransko
– v občinski volilni komisiji novoustanovljene Občine
Polzela:
razreši funkcije namestnika predsednika:
Janka Gedlička, roj. 1947, Polzela 87, 3313 Polzela
imenuje za namestnika predsednika:
Sergeja Ocvirka, roj. 1969, Založe 23 a, 3313 Polzela

37.629
razreši funkcije člana:
Sergeja Ocvirka, roj. 1969, Založe 23 a, 3313 Polzela
in imenuje za članico:
Danico Antloga, roj. 1950, Breg 99, 3313 Polzela

34.027
30.318
26.282

– v volilni komisiji novoustanovljene Občine Žalec:
razreši funkcije namestnika člana:
Marjana Novaka, roj. Gotovlje 186 a, 3310 Žalec
in imenuje za namestnico člana:
Judito Knap roj. 1969, Zabukovica 89, 3302 Griže

23.454
21.963
19.549

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun
plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. novembra 1998 dalje.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02200/004/96
Žalec, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

3738.
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Sklep o razrešitvah in imenovanjih v volilne
komisije

Na podlagi 28. in 29. člena zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni
list RS, št. 44/96) ter 20 člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na seji dne 15. 10. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet:
– v občinski volilni komisiji novoustanovljene Občine
Vransko:
razreši funkcije namestnice predsednika:
Mileno Moškon, roj. 1928 Trubarjeva 3, 3000 Celje

– v volilni komisiji novoustanovljene Občine Braslovče:
razreši funkcije člana:
Mirana Kranjeca, roj. 1949, Orla vas 34/b, 3314 Braslovče
in imenuje za člana:
Dušana Kranjeca, roj. 1951, Orla vas 10/a, 3314
Braslovče
razreši funkcije člana:
Marka Lenoška, roj. 1964, Letuš 56/b, 3327 Šmartno ob Paki
in imenuje za članico:
Aleksandro Vrunč, roj. 1976, Parižlje 10 a, 3314 Braslovče
– v volilni komisiji novoustanovljene Občine Prebold:
razreši funkcije člana:
Marjana Ribiča roj. 1957, Latkova vas 6, 3312 Prebold
in imenuje za člana:
Simona Gajška roj. 1976, Latkova vas 46, 3312 Prebold
Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00607/0001/98
Žalec, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

Stran
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ZAKON O SODNIH TAKSAH
Od sredine julija 1998, ko je bila objavljena odločba slovenskega ustavnega sodišča o novih
določbah zakona o sodnih taksah, veljajo na sodiščih višje tarife za mnoga sodna opravila.
V prečiščenem besedilu zakona so marčne spremembe zakona o sodnih taksah natisnjene
v ležečem tisku, upoštevana pa je tudi vsebina odločbe ustavnega sodišča.

Cena 693 SIT

(10460)
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V sodelovanju z Republiško volilno komisijo je založba Uradni list RS pravkar izdala

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

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

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

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

· Cena

4200 SIT · Štev. izvodov

Naročeno mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Dr. ZLATAN DEŽMAN

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

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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