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DRŽAVNI ZBOR

3739. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO-C)

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

U K A Z
 o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah za-
kona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji 27. oktobra 1998.

Št. 001-22-96/98
Ljubljana, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-C)

1. člen
V zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih

območij – ZUODNO (Uradni list RS, št. 60/94, popravek
69/94, 69/94 in 56/98) se v 2. členu pri točki 28. Dobrov-
nik in pri točki 44. Hodoš zadnji odstavek spremeni tako, da
se glasi:

“Tri člane prvega občinskega sveta izvolijo državljani
Republike Slovenije na podlagi posebne volilne pravice kot
svoje predstavnike, od teh enega predstavnika izvolijo pri-
padniki madžarske narodnosti.“.

V točki 45. Horjul se zadnji odstavek spremeni tako, da
se glasi:

“Prvi občinski svet šteje enajst članov.“.

V točki 95. Mozirje se črta naselje “Prihova“.

V točki 98. Nazarje se za naseljem “Potok“ doda nase-
lje “Prihova“.

V točki 120. Ravne se ime občine spremeni tako, da
se glasi “Ravne na Koroškem“.

V točki 122. Ribnica se črta naselje “Brlog-del“.

V točki 130. Sevnica se črtajo naselja “Bučka, Dolenje
Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh,
Močvirje, Štrit in Zaboršt“.

V točki 134. Sodražica se za naseljem “Betonovo“
doda naselje “Brlog-del“.

V točki 146. Škocjan se pred naseljem “Čučja Mlaka“
doda naselje “Bučka“, za naseljem “Dolenje Dole“ se doda
naselje “Dolenje Radulje“, za naseljem “Dolnja Stara vas“ se
doda naselje “Dule“, za naseljem “Gorenje Dole“ se doda
naselje “Gorenje Radulje“, za naseljem “Hudenje“ se doda
naselje “Jarčji Vrh“, za naseljem “Jelendol“ se doda naselje
“Jerman Vrh“, za naseljem “Male Poljane“ se doda naselje
“Močvirje“, za naseljem “Škocjan“ se doda naselje “Štrit“ in
za naseljem “Velike Poljane“ se doda naselje “Zaboršt“.

V točki 153. Tabor se za naseljem “Kapla“ doda nase-
lje “Loke“.

V točki 170. Vransko se črta naselje “Loke“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 020-02/90-1/137
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3740. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v
Demokratični ljudski republiki Alžiriji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Demokratični ljudski republiki Alžiriji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Demokratični ljudski republiki Alžiriji s sede-
žem v Parizu imenujem

dr. Jožefa Kuniča.

Št. 001-09-22/98
Ljubljana, dne 20. oktobra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3741. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Moldovi

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Moldovi

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Republiki Moldovi s sedežem v Budimpešti ime-
nujem

Ido Močivnik.

Št. 001-09-23/98
Ljubljana, dne 28. oktobra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

3742. Odredba o postopku obračunavanja in
plačevanja davka pri združitvah davčnih
zavezancev

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in na podlagi 23.
člena zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97) izdaja minister za fi-
nance

O D R E D B O
o postopku obračunavanja in plačevanja davka

pri združitvah davčnih zavezancev

1. člen
Davčni zavezanci, ki se združijo v skladu z zakonom

pred 20. majem, morajo obračunati davek in davčno obvez-
nost za preteklo leto v skladu z zakonom.

Plačilo in vračilo davka za preteklo leto opravi prevzem-
na družba v skladu s 17. členom zakona.

2. člen
Prevzemna družba plača neplačane obroke akontacij

davka za leto, v katerem je prišlo do združitve, za vse davčne
zavezance, ki so se združili.

Višino obrokov akontacij iz prvega odstavka tega člena
ugotovi prevzemna družba iz obračunov za preteklo leto
davčnih zavezancev, ki so se združili.

3. člen
Davčno osnovo za davek in davčno obveznost za leto,

v katerem je prišlo do združitve, ugotovi prevzemna družba v
skladu z zakonom in to odredbo.

4. člen
Prevzemna družba ugotovi davčno obveznost po 3.

členu te odredbe tako, da upošteva vsoto davka od dobička
pravnih oseb za leto, v katerem je prišlo do združitve, ki so
ga plačali vsi davčni zavezanci, ki so se združili.

5. člen
Plačilo in vračilo davka opravi prevzemna družba v skla-

du s 17. členom zakona, pri tem pa upošteva vsoto plačanih
akontacij davka iz 2. člena te odredbe v skladu z zakonom.

6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 416-105/98
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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3743. Odredba o ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in
vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil
dolga

Na podlagi 63. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97
in 34/98) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih

prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil
ter zadolževanja in odplačil dolga

1. člen
Ta odredba določa ekonomsko klasifikacijo javnofi-

nančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter
zadolževanja in odplačil dolga in je njen sestavni del
(Priloga I).

2. člen
Ekonomska klasifikacija iz 1. člena te odredbe se upo-

rablja za proračun Republike Slovenije in proračunske upo-
rabnike, ki so skladno s 6. členom ZIPro v posebnem delu
proračuna Republike Slovenije določeni kot nosilci postavk
(v nadaljevanju: zavezanci).

3. člen
Zavezanci so dolžni uporabljati ustrezno šifro ekonom-

ske klasifikacije v postopkih poročanja Ministrstvu za finan-
ce, kot jih predpiše minister za finance, za:

– pripravo proračuna,
– izvrševanje proračuna in
– evidentiranje poslovnih dogodkov.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.

Št. 411-2/98
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

Priloga I

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih
prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil,

zadolževanja in odplačil dolga

A PRIHODKI IN ODHODKI

7 PRIHODKI

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina
700001 Dohodnina – letni poračun
700002 Akontacija dohodnine – od plač in drugih

osebnih prejemkov iz delovnega razmerja

700003 Akontacija dohodnine – od pokojnin
700004 Akontacija dohodnine – od prejemkov,

doseženih na podlagi pogodbe o delu
700005 Akontacija dohodnine – od drugih prejemkov,

vključno z nagradami in podobnimi prejemki
700006 Akontacija dohodnine – od dohodka iz

kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega
dohodka od kmetijskih zemljišč

700007 Akontacija dohodnine – od dohodka iz
kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega
dohodka od gozdnih zemljišč

700008 Akontacija dohodnine – od dohodka iz
dejavnosti

700009 Akontacija dohodnine – od dohodka iz
dejavnosti od vsakega posameznega prejemka

700010 Akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala
od nepremičnin

700011 Akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala
od vrednostnih papirjev in drugih deležev v
kapitalu

700012 Akontacija dohodnine – od dohodkov,
doseženih z udeležbo pri dobičku

700013 Akontacija dohodnine – od obresti na posojila,
dana fizičnim in pravnim osebam

700014 Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženja, doseženega z oddajanjem
zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov,
garaž in prostorov za počitek in rekreacijo

700015 Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženjskih pravic – iz avtorskih pravic

700016 Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženjskih pravic – od izumov, znakov
razlikovanja in tehničnih izboljšav

700017 Zamudne obresti od dohodnine

7001 Davek od dobička pravnih oseb
700100 Davek od dobička pravnih oseb
700101 Zamudne obresti od davka od dobička pravnih

oseb

7002 Drugi davki na dohodek in dobiček
700299 Drugi davki na dohodek in dobiček

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

7010 Prispevki zaposlenih
701000 Prispevek za zaposlovanje – od zaposlenih pri

pravnih osebah
701001 Prispevek za zaposlovanje – od zaposlenih pri

fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701002 Prispevek za porodniško varstvo – od

zaposlenih pri pravnih osebah
701003 Prispevek za porodniško varstvo – od

zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo
dejavnost

701004 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od zaposlenih pri pravnih osebah

701005 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od zaposlenih pri fizičnih osebah,
ki opravljajo dejavnost

701006 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri pravnih osebah

701007 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo
dejavnost
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701008 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri tujem delodajalcu

7011 Prispevki delodajalcev
701100 Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene pri

pravnih osebah
701101 Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene pri

fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701102 Prispevek za porodniško varstvo – za zaposlene

pri pravnih osebah
701103 Prispevek za porodniško varstvo za zaposlene

pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701104 Prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje – za zaposlene pri pravnih osebah
701105 Prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje – za zaposlene pri fizičnih osebah,
ki opravljajo dejavnost

701106 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za zaposlene pri lastnikih
kmetijskih zemljišč

701107 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za učence, ki so v učnem
razmerju

701108 Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za zavarovalno dobo s
povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah

701109 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – za
zaposlene pri pravnih osebah

701110 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni – za zavarovance

7012 Prispevki samozaposlenih
701200 Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih oseb, ki

opravljajo dejavnost – od zavarovalne osnove
701201 Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih oseb, ki

opravljajo dejavnost – iz zavarovalne osnove
701202 Prispevek za porodniško varstvo – od fizičnih

oseb, ki opravljajo dejavnost
701203 Prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost – od zavarovalne osnove

701204 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost – iz zavarovalne osnove

701205 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kmetov – lastnikov kmetijskih
zemljišč

701206 Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za zavarovalno dobo s
povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost in
pri njih zaposlenih

701207 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – kmetov
in članov njihovih gospodinjstev in drugih oseb,
ki plačujejo prispevek od katastrskega dohodka

701208 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – kmetov,
ki plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

701209 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb, ki
plačujejo prispevek v pavšalu

701210 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb, ki
niso zavarovane iz drugih naslovov

701211 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicna
obolenja – kmetov

701212 Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

701213 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki
samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno
dejavnost

7013 Ostali prispevki za socialno varnost
701300 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za

zaposlovanje
701301 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za

porodniško varstvo
701302 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje
701303 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za

zdravstveno zavarovanje
701304 Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno

varnost
701305 Pozneje vplačani ukinjeni prispevki za socialno

varnost

702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO
SILO

7020 Davek na izplačane plače
702000 Davek na izplačane plače
702001 Zamudne obresti od davka na izplačane plače

7021 Posebni davek na določene prejemke
702100 Posebni davek na določene prejemke (na

pogodbeno delo)
702101 Zamudne obresti od posebnega davka na

določene prejemke

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine
703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih

oseb
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in

rekreacijo
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča –

od pravnih oseb
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča –

od fizičnih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča
703006 Davek od premoženja od stavb – od pravnih

oseb
703007 Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in

gozdov
703008 Davek od premoženja od stavbnih zemljišč
703009 Drugi davki od premoženja od nepremičnin

7031 Davki na premičnine
703100 Davek od premoženja – na posest plovnih

objektov
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine
703102 Davek od premoženja – na posest motornih

vozil
703103 Drugi davki od premoženja od premičnin

7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davki na dediščine in darila
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in

darila
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7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje

703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih
oseb

703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih
oseb

703302 Davek na promet nepremičnin – od pravnih in
fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega
bivališča v Republiki Sloveniji

703303 Zamudne obresti od davka na promet
nepremičnin

703304 Davek na bilančno vsoto bank
703305 Zamudne obresti od davka na bilančno vsot

bank

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7040 Splošni prometni davki, davki na dodano
vrednost

704000 Davek na dodano vrednost
704010 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 1

tarife davka od prometa proizvodov
704011 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 2

tarife davka od prometa proizvodov
704012 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 3

tarife davka od prometa proizvodov
704013 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 4

tarife davka od prometa proizvodov
704014 Davek od prometa motornega bencina mb 86 iz

1. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov

704015 Davek od prometa motornega bencina mb 98 iz
1. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov

704016 Davek od prometa motornega bencina nmb 91
in nmb 95 iz 1. točke tarifne št. 5 tarife davka
na promet proizvodov

704017 Davek od prometa plinskega olja – dieselskega
goriva d-1 in d-3 iz 2. točke tarifne št. 5 tarife
davka na promet proizvodov

704018 Davek od prometa plinskega olja – dieselskega
goriva d-2 iz 2. točke tarifne št. 5 tarife davka na
promet proizvodov

704019 Davek od prometa ekstra lahkega kurilnega olja
(el) in lahkega specialnega kurilnega olja (ls) iz
3. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov

704020 Davek od prometa kurilnega olja – mazuta iz 4.
točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov

704021 Davek od prometa reaktivnega goriva in
letalskega bencina iz 5. točke tarifne št. 5 tarife
davka na promet proizvodov

704022 Davek od prometa utekočinjenega naftnega
plina iz 7. točke tarifne št. 5 tarife davka na
promet proizvodov

704023 Davek od prometa drugih naftnih derivatov iz
tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov

704024 Davek od prometa tobačnih izdelkov iz tarifne št.
6 tarife davka na promet proizvodov

704025 Davek od prometa alkoholnih pijač iz tarifne št.
7 tarife davka na promet proizvodov

704026 Davek od prometa proizvodov, zaračunan pri
uvozu proizvodov

704027 Zamudne obresti od davka od prometa
proizvodov

704028 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 1 tarife
davka od prometa storitev

704029 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 2 tarife
davka od prometa storitev

704030 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 3 tarife
davka od prometa storitev

704031 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 4 tarife
davka od prometa storitev

704032 Zamudne obresti od davka na promet storitev

7041 Drugi davki na blago in storitve
704100 Posebni prometni davek od cigaret
704101 Zamudne obresti od posebnega prometnega

davka od cigaret
704102 Posebni prometni davek od alkoholnih pijač
704103 Zamudne obresti od posebnega prometnega

davka od alkoholnih pijač
704104 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 –

od tekočih goriv
704105 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 –

od plinastih goriv
704106 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 –

od trdih goriv
704107 Zamudne obresti od takse za obremenjevanje

zraka z emisijo CO2

7042 Trošarine (akcize)
704299 Trošarine (akcize)

7043 Dobički fiskalnih monopolov
704399 Dobički fiskalnih monopolov

7044 Davki na posebne storitve
704400 Posebni prometni davek od posebnih iger na

srečo
704401 Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo
704402 Zamudne obresti od posebnega prometnega

davka od posebnih iger na srečo
704403 Davek na dobiček od iger na srečo
704404 Posebna taksa na igralne avtomate
704405 Zamudne obresti od davka na dobiček od iger

na srečo

7045 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
dejavnosti

704599 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
dejavnosti

7046 Pristojbine za motorna vozila
704600 Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in

letal – od pravnih oseb
704601 Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in

letal – od fizičnih oseb
704602 Pristojbine za tuja motorna vozila
704603 Pristojbine od registracijskih tablic po

posebnem naročilu
704604 Pristojbine za registracijo kmetijskih traktorjev

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Taksa za obremenjevanje vode
704701 Zamudne obresti od takse za obremenjevanje

vode
704702 Vodna povračila
704703 Zamudne obresti od vodnih povračil
704704 Turistična taksa
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete

– od pravnih oseb
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704707 Komunalne takse za taksam zavezane predmete
– od fizičnih oseb in zasebnikov

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
704709 Druge komunalne takse
704710 Odškodnina za spremembo namembnosti

kmetijskega zemljišča in gozda
704711 Zamudne obresti iz naslova odškodnine za

spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča in gozda

704712 Cestnine na avtocestah
704713 Požarna taksa
704714 Odškodnina od izkopanih rudnin

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN
TRANSAKCIJE

7050 Carine
705000 Carina od pravnih oseb
705001 Carina od fizičnih oseb in zasebnikov
705002 Zamudne obresti od carin
7051 Druge uvozne dajatve
705100 Posebne davščine pri uvozu kmetijskih

proizvodov in živil
705101 Zamudne obresti od posebnih davščin pri uvozu

kmetijskih proizvodov in živil
705102 Pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve

7052 Izvozne dajatve
705299 Izvozne dajatve

7053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
705399 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov

7054 Dobički od menjave tujih valut
705499 Dobički od menjave tujih valut

7055 Davki na menjavo tujih valut
705599 Davki na menjavo tujih valut

7056 Drugi davki na mednarodno trgovino in
transakcije

705699 Drugi davki na mednarodno trgovino in
transakcije

706 DRUGI DAVKI

7060 Drugi davki
706000 Pozneje plačani odloženi davki in prispevki, ki

jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo
davkov

706001 Pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki
706002 Prisilna izterjava davkov in prispevkov

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA

7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in
javnih finančnih institucij

710000 Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih
podjetij

710001 Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih
finančnih institucij

710002 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad
odhodki Banke Slovenije

7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih
podjetij in finančnih institucij

710100 Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v
podjetja

710101 Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v
finančne institucije

7102 Prihodki od obresti
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled
710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov
710202 Prejete obresti od deviznih depozitov
710203 Prejete obresti od danih posojil – javnim

podjetjem
710204 Prejete obresti od danih posojil – finančnim

institucijam
710205 Prejete obresti od danih posojil – privatnim

podjetjem in zasebnikom
710206 Prejete obresti od danih posojil –

posameznikom (občanom)
710207 Prejete obresti od danih posojil – drugim javnim

skladom in agencijam
710208 Prejete obresti od danih posojil – drugim

ravnem države
710209 Prejete obresti od danih posojil – v tujino
710210 Druge prejete obresti
710211 Prejete obresti od danih posojil – državnemu

proračunu

7103 Prihodki od premoženja
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska

zemljišča in gozdove
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
710303 Prihodki od najemnin za opremo
710304 Prihodki od drugih najemnin
710305 Prihodki od zakupnin
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710307 Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin
710308 Drugi prihodki od premoženja

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7110 Sodne takse
711000 Sodne takse

7111 Upravne takse
711100 Upravne takse
711102 Carinske takse od pravnih oseb, fizičnih oseb in

zasebnikov
711103 Konzularne takse
711104 Pristojbina za varstvo industrijske lastnine
711105 Tarifa za varnost plovbe
711106 Pristojbina za pregled zrakoplova
711107 Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin v

notranjem prometu
711108 Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin pri

izvozu
711109 Pristojbine za izdajo zdravstvenih spričeval živali
711110 Pristojbine za zdravstveno varstvo živali
711111 Pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede

na meji
711112 Pristojbine za zdravstvena spričevala za

fitokarantenske preglede na meji
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711113 Pristojbine za preverjanje strokovne
usposobljenosti letalskega osebja

711114 Pristojbina za homologizacijo vozil
711199 Druge pristojbine

712 DENARNE KAZNI

7120 Denarne kazni
712000 Denarne kazni za kazniva dejanja in

gospodarske prestopke
712001 Denarne kazni za prekrške
712003 Druge denarne kazni
712004 Denarne kazni za carinske prekrške in denarna

sredstva od prodanega blaga
712005 Denarne kazni v upravni izvršbi
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

prostora
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških
712009 Povprečnine kazenskega postopka
712010 Povprečnine postopka o prekrških
712099 Druge povprečnine

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov
713002 Prihodki obratov družbene prehrane
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti
713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne,

športne in druge prireditve
713005 Prihodki od vstopnin
713006 Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja,

simpozije in druga strokovna srečanja
713007 Drugi prihodki od prodaje

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno
varnost

714000 Dokup pokojninske dobe oseb, ki samostojno
opravljajo dejavnost

714001 Dokup pokojninske dobe oseb, ki so opravljale
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic

714002 Dokup pokojninske dobe za presežne delavce
714003 Dokup pokojninske dobe za čas rednega

šolanja na višji ali visoki šoli
714004 Dokup pokojninske dobe za čas služenja

vojaškega roka ali prebitega v vojaški službi, ki
ni vštet v pokojninsko dobo

714005 Dokup pokojninske dobe zaradi zvišanja
starostne pokojnine

714006 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zavarovancev prostovoljnega
zavarovanja

7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki
714101 Posebni prispevek za obnovo Posočja
714102 Zamudne obresti od posebnega prispevka za

obnovo Posočja
714103 Prihodki iz naslova konvencij z drugimi državami
714104 Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714199 Drugi tekoči prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in

poslovnih prostorov
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in

stanovanj
720002 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
720101 Prihodki od prodaje helikopterjev in letal
720102 Prihodki od prodaje ladij in čolnov
720103 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev

7202 Prihodki od prodaje opreme
720200 Prihodki od prodaje pisarniške opreme
720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme
720202 Prihodki od prodaje druge opreme

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih
sredstev

720300 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

721 PRODAJA ZALOG

7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
721000 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv

7211 Prihodki od prodaje drugih zalog
721100 Prihodki od prodaje drugih zalog

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
gozdov

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722001 Prihodki od prodaje gozdov

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

7222 Prihodki od prodaje nematerialnega
premoženja

722200 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja

73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo
porabo

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb za tekočo porabo

730001 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb za tekočo porabo
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7301 Prejete donacije iz domačih virov za
investicije

730100 Prejete donacije od domačih pravnih oseb za
investicije

730101 Prejete donacije od domačih fizičnih oseb za
investicije

730102 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi
samoprispevki

7302 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
podjetij

730200 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije
podjetij

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
731000 Prejete donacije od mednarodnih institucij za

tekočo porabo
731001 Prejete donacije od mednarodnih nevladnih

organizacij za tekočo porabo
731003 Prejete donacije od tujih vlad in vladnih institucij

za tekočo porabo
731004 Prejete donacije od tujih pravnih oseb za tekočo

porabo
731005 Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za tekočo

porabo

7311 Prejete donacije iz tujine za investicije
731100 Prejete donacije od mednarodnih institucij za

investicije
731102 Prejete donacije od mednarodnih nevladnih

organizacij za investicije
731103 Prejete donacije od tujih vlad in vladnih institucij

za investicije
731104 Prejete donacije od tujih pravnih oseb za

investicije
731105 Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za

investicije

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti

državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za

investicije
740002 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz

naslova dodatnih obveznosti do ZPIZ
740003 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz

naslova plačila prispevkov za zdravstveno
zavarovanje določenih oseb

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti

740100 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti za tekočo porabo

740101 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti za investicije

740102 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti iz naslova plačila prispevkov za
zdravstveno zavarovanje določenih oseb

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja

740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

740201 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

740202 Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka za
zdravstveno zavarovanje upokojencev

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
740300 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za

tekočo porabo
740301 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za

investicije

4 O D H O D K I

40 TEKOČI ODHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Splošni dodatki
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

4001 Regres za letni dopust
400100 Regres za letni dopust

4002 Povračila in nadomestila
400200 Dodatki za ločeno življenje
400201 Terenski dodatki
400202 Povračila stroškov prehrane med delom
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

4003 Sredstva za delovno uspešnost
400300 Sredstva za delovno uspešnost

4004 Nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

4005 Plače za delo po pogodbi
400500 Plače za delo po pogodbi

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400901 Odpravnine
400902 Solidarnostne pomoči

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
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401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje
401200 Prispevek za zaposlovanje

4013 Prispevek za porodniško varstvo
401300 Prispevek za porodniško varstvo

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 Založniške in tiskarske storitve
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402005 Stroški prevajalskih storitev
402006 Stroški oglaševalskih storitev
402007 Računalniške storitve
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske

storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402010 Hrana, storitve menz in restavracij
402099 Drugi splošni material in storitve

4021 Posebni material in storitve
402100 Uniforme in službena obleka
402101 Knjige
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni

material
402103 Kmetijski vložki
402104 Material in oprema za vojsko
402105 Material in specialna oprema za policijo
402106 Materiali za kazensko poboljševalne domove
402107 Laboratorijski materiali
402108 Drobno orodje in naprave
402109 Zaračunljive tiskovine
402199 Drugi posebni materiali in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402202 Poraba druge energije
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve

4023 Prevozni stroški in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402302 Nadomestni deli za vozila
402303 Najem vozil in selitveni stroški
402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402399 Drugi prevozni stroški

4024 Izdatki za službena potovanja
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 Stroški prevoza v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

4025 Tekoče vzdrževanje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in

računalnikov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 Zavarovalne premije za opremo
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in

zavarovanje

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne

prostore
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604 Najem računalniške in programske opreme
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4027 Kazni in odškodnine
402700 Kazni
402701 Odškodnine neupravičeno obsojenim
402702 Druge odškodnine

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po pogodbah o delu
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402904 Nadomestila članom posebnih komisij
402905 Sejnine udeležencem odborov
402906 Stroški izpitnih komisij
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402909 Stroški sodnih postopkov
402910 Plačila za delo zaprtih oseb
402911 Davek na izplačane plače
402912 Posebni davek na določene prejemke
402920 Sodni stroški
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402923 Druge članarine
402930 Plačila storitev APP
402931 Plačila bančnih storitev
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem
402934 Plačila storitev DURS
402935 Stroški plačilnega agenta
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi
402999 Drugi operativni odhodki



Stran 5814 / Št. 75 / 4. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4030 Plačila obresti od kreditov – Banki Slovenije
403000 Plačila obresti od kreditov – Banki Slovenije

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim
bankam

403199 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

4032 Plačila obresti od kreditov – drugim
finančnim institucijam

403299 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim
institucijam

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim
domačim kreditodajalcem

403300 Plačila obresti od kreditov – drugim ravnem
države

403301 Plačila obresti od kreditov – skladom socialnega
zavarovanja

403302 Plačila obresti od kreditov – drugim javnim
skladom

403303 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim
kreditodajalcem

403304 Plačila obresti od kreditov – državnemu
proračunu

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev
403400 Plačila obresti od vrednostnih papirjev – Banki

Slovenije
403401 Plačila obresti od vrednostnih papirjev –

poslovnim bankam
403402 Plačila obresti od vrednostnih papirjev – drugim

finančnim institucijam
403403 Plačila obresti od vrednostnih papirjev –

skladom socialnega zavarovanja
403404 Plačila obresti od vrednostnih papirjev – drugim

javnim skladom
403405 Plačila obresti od vrednostnih papirjev – drugim

domačim kreditodajalcem

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO

4040 Plačila obresti – mednarodnim finančnim
institucijam

404099 Plačila obresti – mednarodnim finančnim
institucijam

4041 Plačila obresti – tujim vladam
404199 Plačila obresti – tujim vladam

4042 Plačila obresti – tujim poslovnim bankam in
finančnim institucijam

404299 Plačila obresti – tujim poslovnim bankam in
finančnim institucijam

4043 Plačila obresti – drugim tujim
kreditodajalcem

404399 Plačila obresti – drugim tujim kreditodajalcem

409 REZERVE

4090 Tekoča proračunska rezerva
409000 Tekoča proračunska rezerva

4091 Rezerva za naravne nesreče
409100 Rezerva za naravne nesreče

4092 Druge rezerve
409299 Druge rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI

410 SUBVENCIJE

4100 Subvencije javnim podjetjem
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem
410001 Subvencioniranje obresti javnim podjetjem
410002 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost

javnim podjetjem
410003 Sredstva za preusposabljanje presežnih

delavcev v javnih podjetjih
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem
410005 Sredstva za prestrukturiranje in prenovo

proizvodnje v javnih podjetjih
410006 Sredstva za zapiranje proizvodnje v javnih

podjetjih
410007 Subvencioniranje glavnic dolga javnih podjetij
410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v

javnih podjetjih
410099 Druge subvencije javnim podjetjem

4101 Subvencije finančnim institucijam
410101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam
410104 Pokrivanje izgub finančnim institucijam
410199 Druge subvencije finančnim institucijam

4102 Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom

410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in
zasebnikom

410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in
zasebnikom

410202 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost
privatnim podjetjem

410203 Sredstva za preusposabljanje presežnih
delavcev v privatnih podjetjih

410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem
410205 Sredstva za prestrukturiranje in prenovo

proizvodnje v privatnih podjetjih
410206 Sredstva za zapiranje proizvodnje v privatnih

podjetjih
410207 Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih

podjetjih
410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev

v privatnih podjetjih
410209 Sredstva za preusposabljanje zaposlenih v

privatnih podjetjih
410210 Sredstva za zaposlovanje invalidnih oseb
410211 Sredstva za izvajanje javnih del
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih
410213 Sredstva za spodbujanje izvoznih aktivnosti v

privatnih podjetjih
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja

v privatnih podjetjih
410215 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v

privatnih podjetjih
410216 Subvencioniranje glavnic dolga privatnih podjetij
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in

zasebnikom
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411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

4110 Transferi nezaposlenim
411000 Denarno nadomestilo
411001 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku
411002 Denarna pomoč
411003 Drugi transferi nezaposlenim

4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila

411100 Otroški dodatek
411101 Dodatek za nego otroka
411102 Dodatek za veliko družino
411103 Darilo ob rojstvu otroka
411104 Porodniško nadomestilo
411105 Očetovsko nadomestilo
411106 Nadomestilo za nego in varstvo otroka
411107 Posvojiteljsko nadomestilo
411108 Starševski dodatek
411109 Drugi družinski prejemki

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411200 Denarni dodatek
411201 Denarne pomoči kot edini vir
411202 Sredstva za varstvo duševno in telesno prizdetih
411203 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega

vira
411204 Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno

prizadetih
411205 Varstvo družin vojakov
411206 Varstveni dodatki k starostnim pokojninam
411207 Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam
411208 Varstveni dodatki k družinskim pokojninam
411209 Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih

republikah SFRJ
411210 Dodatek za pomoč in postrežbo
411211 Preživnine
411212 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411213 Nadomestilo za telesno okvaro

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in
žrtvam vojnega nasilja

411300 Varstvo vojnih invalidov
411301 Varstvo vojnih veteranov
411302 Varstvo žrtev vojnega nasilja
411303 Republiške priznavalnine
411304 Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje
411305 Sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic na

področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in
žrtev vojnega nasilja

4114 Pokojnine
411400 Starostne pokojnine
411401 Invalidske pokojnine
411402 Družinske pokojnine
411403 Kmečke pokojnine
411404 Vojaške pokojnine
411405 Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše

SFRJ
411406 Pokojnine, nakazane v druge republike bivše

SFRJ
411407 Pokojnine, nakazane v tujino
411408 Druge pokojnine
411409 Dodatek za rekreacijo upokojencem

4115 Nadomestila plač
411500 Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim

delovnim časom
411501 Nadomestila plač zaradi manjše plače na

drugem delovnem mestu
411502 Nadomestila plač za čas čakanja na

razporeditev na drugo delo
411503 Nadomestila plač za čas čakanja na poklicno

rehabilitacijo
411504 Druga nadomestila plač

4116 Boleznine
411600 Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega

zdravstvenega zavarovanja
411601 Druge boleznine

4117 Štipendije
411700 Republiške štipendije
411701 Kadrovske štipendije
411702 Druge štipendije

4119 Drugi transferi posameznikom
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411901 Regresiranje potovanj mladine
411902 Doplačila za šolo v naravi
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
411904 Regresiranje študentske prehrane
411905 Regresiranje obrestne mere za kreditiranje

študentov
411906 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov
411907 Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno

zavarovanje določenih kategorij prebivalcev
411908 Denarne nagrade in priznanja
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411910 Plačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov v zvezi

z zdravljenjem
411911 Plačilo pogrebnin
411912 Plačilo posmrtnin
411999 Drugi transferi posameznikom in

gospodinjstvom

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

412099 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
413000 Dopolnilna sredstva občinam
413001 Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo

vasi
413002 Sredstva za demografsko ogrožena območja
413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim

skupnostim
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih

skupnosti
413099 Drugi tekoči transferi občinam

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja

413100 Tekoči transferi sredstev iz državnega proračuna
v ZPIZ
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413101 Dodatni transferi sredstev iz državnega
proračuna v ZPIZ

413102 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje
upokojencev, ki ga plačuje ZPIZ

413104 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarov.
nezaposlenih oseb, ki ga plačuje RZZ

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje
oseb, ki ga plačujejo občine

413199 Drugi tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in
agencije

413299 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb

413300 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb – sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

413301 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb – sredstva za prispevke
delodajalcev

413302 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb – za izdatke za blago in storitve

413313 Tekoči transferi v javne zavode – za zdravila
413314 Tekoči transferi v javne zavode – za ortopedske

pripomočke
413315 Tekoči transferi v javne zavode – za cepiva,

transfuzijo krvi in sanitetni material

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam
414099 Tekoči transferi mednarodnim institucijam

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam

414199 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v
tujini

414210 Tekoči transferi v tujino – za zdravljenje v tujini
414211 Tekoči transferi v tujino – iz naslova konvencij z

drugimi državami
414299 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v

tujini

4143 Drugi tekoči transferi v tujino
414399 Drugi tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4200 Nakup zgradb in prostorov
420000 Nakup poslovnih stavb
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420002 Nakup zgradb in prostorov za počitek in

rekreacijo
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov

4201 Nakup prevoznih sredstev
420100 Nakup motornih koles in motorjev
420101 Nakup avtomobilov
420102 Nakup avtobusov in minibusov
420103 Nakup tovornjakov in kombijev
420104 Nakup reševalnih vozil
420105 Nakup helikopterjev in letal
420106 Nakup ladij in čolnov
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup računalnikov in programske opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420204 Nakup drugega pohištva
420220 Nakup opreme za menze
420221 Nakup laboratorijske opreme
420222 Nakup velike specializirane računalniške

napeljave
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter

napeljav
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420226 Nakup pristaniške opreme in napeljav
420227 Nakup letališke opreme in instalacij
420228 Nakup kmetijske opreme in mehanizacije
420229 Nakup rudniške opreme in mehanizacije
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje

vodnega režima
420232 Nakup konstrukcijske opreme
420233 Nakup gasilske opreme
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest
420236 Nakup policijske opreme
420237 Nakup opreme za varovanje
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav
420239 Nakup avdiovizualne opreme
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420242 Nakup geodetske opreme
420243 Nakup hidrometeorološke opreme
420244 Nakup opreme za učilnice
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška

igrišča
420246 Nakup opreme za knjižnice
420247 Nakup opreme za socialne zavode
420299 Nakup druge opreme in napeljav

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
420399 Nakup drugih osnovnih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420400 Priprava zemljišča
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 Obnove

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč
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420601 Nakup gozdov
420603 Pridobivanje mineralov
420604 Pridobitev pravic raziskovanja
420605 Pridobitev pravic do ribolova

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420700 Pridobitev patentov
420701 Pridobitev pravice tiskanja in razmnoževanja
420702 Pridobitev blagovnih znamk
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih

sredstev

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

420800 Študije o izvedljivosti projekta
420801 Investicijski nadzor
420802 Investicijski inženiring
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
420805 Plačilo nadomestila za spremembo

namembnosti zemljišč

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

420900 Nakup mesa
420901 Nakup sladkorja
420902 Nakup žitaric
420903 Nakup goriva
420904 Nakup zdravil, sanitetnega materiala in

veterinarskih sredstev
420999 Nakup drugih blagovnih rezerv

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
430099 Investicijski transferi drugim ravnem države

4301 Kapitalski transferi javnim skladom in
agencijam

430199 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam

4302 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam

430299 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam

4303 Investicijski transferi javnim podjetjem
430399 Investicijski transferi javnim podjetjem

4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam
430499 Kapitalski transferi finančnim institucijam

4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in
zasebnikom

430599 Investicijski transferi privatnim podjetjem in
zasebnikom

4306 Investicijski transferi posameznikom
430699 Investicijski transferi posameznikom

4307 Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim zavodom

430799 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom

4308 Investicijski transferi v tujino
430899 Investicijski transferi v tujino

B DANA IN PREJETA VRAČILA POSOJIL IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7500 Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov

750099 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in
neprofitnih institucij

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij

750199 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij

7502 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

750299 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

7503 Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij in zasebnikov

750399 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
in zasebnikov

7504 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni
države

750499 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni
države

7505 Prejeta vračila danih posojil iz tujine
750599 Prejeta vračila danih posojil iz tujine

7506 Prejeta vračila danih posojil iz državnega
proračuna

750600 Prejeta vračila danih posojil iz državnega
proračuna

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v javnih podjetjih

751099 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v javnih podjetjih

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v finančnih institucijah

751199 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v finančnih institucijah

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v privatnih podjetjih

751299 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v privatnih podjetjih
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 DANA POSOJILA

4400 Dana posojila posameznikom
440099 Dana posojila posameznikom

4401 Dana posojila javnim skladom
440199 Dana posojila javnim skladom

4402 Dana posojila javnim podjetjem
440299 Dana posojila javnim podjetjem

4403 Dana posojila finančnim institucijam
440399 Dana posojila finančnim institucijam

4404 Dana posojila privatnim podjetjem
440499 Dana posojila privatnim podjetjem

4405 Dana posojila drugim ravnem države
440599 Dana posojila drugim ravnem države

4406 Dana posojila v tujino
440699 Dana posojila v tujino

4407 Dana posojila državnemu proračunu
440700 Dana posojila državnemu proračunu

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih

441099 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
institucijah

441199 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
institucijah

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

441299 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

4413 Skupna vlaganja (joint ventures)
441399 Skupna vlaganja (joint ventures)

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino
441499 Povečanje kapitalskih deležev v tujino

C ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500199 Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah

500299 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

500300 Najeti krediti pri drugih ravneh države
500301 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
500302 Najeti krediti pri drugih javnih skladih
500303 Najeti krediti pri državnem proračunu
500399 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
papirjev na domačem trgu

500400 Izdani vrednostni papirji – Banki Slovenije
500401 Izdani vrednostni papirji – poslovnim bankam
500402 Izdani vrednostni papirji – drugim finančnim

institucijam
500403 Izdani vrednostni papirji – skladom socialnega

zavarovanja
500404 Izdani vrednostni papirji – drugim javnim

skladom
500405 Izdani vrednostni papirji – drugim domačim

kreditodajalcem

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI

5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
institucijah

501099 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
institucijah

5011 Najeti krediti pri tujih vladah
501199 Najeti krediti pri tujih vladah

5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah

501299 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah

5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
501399 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih

5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
papirjev v tujini

501400 Izdani vrednostni papirji – tujim bankam in
finančnim institucijam

501401 Izdani vrednostni papirji – drugim tujim
kreditodajalcem

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije
550000 Odplačila kreditov Banki Slovenije

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550199 Odplačila kreditov poslovnim bankam

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

550299 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
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5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

550300 Odplačila kreditov drugim ravnem države
550301 Odplačila kreditov skladom socialnega

zavarovanja
550302 Odplačila kreditov drugim javnim skladom
550303 Odplačila kreditov državnemu proračunu
550399 Odplačila kreditov drugim domačim

kreditodajalcem

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
550400 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – Banki

Slovenije
550401 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –

poslovnim bankam
550402 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –

drugim finančnim institucijam
550403 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –

skladom socialnega zavarovanja
550404 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –

drugim javnim skladom
550405 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –

drugim domačim kreditodajalcem

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim
institucijam

551099 Odplačila dolga mednarodnim finančnim
institucijam

5511 Odplačila dolga tujim vladam
551199 Odplačila dolga tujim vladam

5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in
finačnim institucijam

551299 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in
finačnim institucijam

5513 Odplačila dolga drugim tujim
kreditodajalcem

551399 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

3744. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za
opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena in četrte alinee
63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št.
35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 – odl. US) in na podlagi
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze

P R A V I L N I K
o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje

tržnih telekomunikacijskih storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(tržne telekomunikacijske storitve)

Ta pravilnik določa pogoje, ki ji mora izpolnjevati izvaja-
lec tržnih telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: ope-

rater) pri opravljanju naslednjih tržnih telekomunikacijskih
storitev:

– podatkovnih telekomunikacij,
– dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup,
– kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih si-

stemov,
– javnih telefonskih govorilnic,
– satelitskih zvez VSAT,
– globalnih širokopasovnih in multimedijskih telekomu-

nikacij.
V skladu s tem pravilnikom so tržne telekomunikacijske

storitve tiste telekomunikacijske storitve, ki jih operater traj-
no opravlja za javnost kot gospodarsko dejavnost (v nadalje-
vanju: telekomunikacijske storitve).

2. člen
(pojmi)

Poleg pojmov, določenih z zakonom o telekomunikaci-
jah (v nadaljevanju: zakon), imajo v tem pravilniku uporablje-
ni pojmi naslednji pomen:

– storitve dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup so
za javnost tržno zagotovljene telekomunikacijske storitve, pri
kateri odda operater zakupniku v zakup določeno kapacite-
to javnega telekomunikacijskega omrežja za prenos signalov,

– storitve globalnih širokopasovnih in multimedijskih
telekomunikacij so za javnost tržno zagotovljene telekomuni-
kacijske storitve, ki omogočajo prenos in izmenjavo kombi-
nacije dveh ali več vrst informacij kot so besedila, grafike,
glasovi, slike s prenosnimi hitrostmi, višjimi od primarne
hitrosti; k tem storitvam se šteje tudi dostop do internetskih
storitev,

– kabelski distribucijski sistemi so telekomunikacijska
omrežja in telekomunikacijska oprema, ki omogočajo pre-
nos signalov radijskih in televizijskih programov in z njimi
povezanih informacij, oddajanih iz nekega osrednjega me-
sta uporabnikom, ki so z njimi posamič povezani s kablom
ali drugimi elektromagnetnimi sistemi,

– kabelski komunikacijski sistemi so telekomunikacij-
ska omrežja in telekomunikacijska oprema, ki skupaj s ka-
belskim distribucijskim sistemom omogoča uporabnikom tu-
di druge telekomunikacijske storitve.

II. SKUPNE DOLOČBE

3. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja)

Operater mora za pridobitev dovoljenja za opravljanje
tržnih telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: dovolje-
nje) izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za ustrez-
no dejavnost in izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti
v Republiki Sloveniji,

– da razpolaga z ustreznim telekomunikacijskim omrež-
jem oziroma telekomunikacijsko opremo,

– da mu ni bilo odvzeto dovoljenje ali ni prenehala
koncesija za opravljanje telekomunikacijskih storitev, pogo-
jenih s primerno uporabo radiofrekvenčnega spektra, iz
krivdnih razlogov v obdobju treh let pred vložitvijo zahteve za
dovoljenje,

– da mu v obdobju treh let pred vložitvijo zahteve za
dovoljenje ni bil z dokončno odločbo izrečen ukrep inšpek-
torja iz 53. člena zakona.

Določbi tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka se
smiselno uporabljata tudi za vse druge osebe, ki imajo v
operaterju tak položaj in pooblastila, da lahko vplivajo na
izvajanje telekomunikacijskih storitev.
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4. člen
(vloga za dovoljenje)

Dovoljenje izda Uprava Republike Slovenije za teleko-
munikacije (v nadaljevanju: uprava) na podlagi vloge vlagate-
lja.

5. člen
(elementi vloge)

V vlogi mora vlagatelj navesti:
– telekomunikacijske storitve, za katere zahteva dovo-

ljenje, z opisom ali navedbo standarda,
– telekomunikacijsko omrežje oziroma telekomunika-

cijsko opremo, ki jo bo uporabil,
– rok po pravnomočnosti dovoljenja, v katerem bo za-

čel opravljati telekomunikacijske storitve,
– obseg telekomunikacijskih storitev, ki jih namerava

opravljati, in dinamiko rasti pri doseganju končnega obsega
storitev,

– način vodenja evidence o opravljenih telekomunika-
cijskih storitvah,

– cene telekomunikacijskih storitev,
– tehnične standarde in standarde kakovosti, po kate-

rih bo izvajal telekomunikacijske storitve,
– tehnične rešitve, s katerimi se zagotavljajo nujne sto-

ritve in storitve za invalide, če telekomunikacijska storitev to
omogoča.

Vlogi mora vlagatelj priložiti:
– izpis iz sodnega registra s seznamom družbenikov,

razen če gre za delničarje delniške družbe,
– izjavo vlagatelja oziroma seznam članov uprave in

nadzornega sveta z njihovimi izjavami, da izpolnjujejo pogoje
iz tretje in četrte alinee prvega odstavka 3. člena,

– dokazila, da je bilo telekomunikacijsko omrežje in
telekomunikacijska oprema zgrajeno v skladu s predpisi o
gradnji objektov,

– dokazila, da terminalska oprema ustreza tehničnim
zahtevam, določenim v predpisu iz 27. člena zakona,

– dokazila, izjave oziroma podatke o izpolnjevanju po-
gojev, ki jih za posamezne telekomunikacijske storitve pred-
pisuje ta pravilnik.

6. člen
(vrstni red vlog)

Uprava odloča o vlogah za dovoljenje po vrstnem redu
njihovega prispetja. Kadar je za istovrstne storitve prispelo
več vlog, je lahko odločba o poznejši vlogi izdana šele, ko je
bilo odločeno o vseh poprejšnjih popolnih vlogah.

7. člen
(trajanje dovoljenja)

Dovoljenje se izda za nedoločen čas, razen če vlagatelj
ne zahteva drugače ali če ni v tem pravilniku drugače dolo-
čeno.

Dovoljenje se izda za opravljanje ene ali več vrst teleko-
munikacijskih storitev v obsegu, kot to izhaja iz vloge vlaga-
telja, če ni s predpisi določeno drugače.

8. člen
(dovoljenje za določen čas)

Če telekomunikacijsko omrežje oziroma telekomunika-
cijska oprema, ki ga bo uporabljal vlagatelj, ob vložitvi vloge
nima uporabnega dovoljenja za telekomunikacijsko omrežje
oziroma telekomunikacijsko opremo, se dovoljenje izda za
eno leto.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se spremeni v dovo-
ljenje za nedoločen čas ob predložitvi uporabnega dovolje-
nja za telekomunikacijsko omrežje oziroma telekomunikacij-
sko opremo.

9. člen
(prenosljivost dovoljenja in soglasje)

Operater lahko s soglasjem uprave prenese dovoljenje
v celoti ali deloma na drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje,
določene s tem pravilnikom.

Vlogi za soglasje uprave morajo biti za osebo, ki bo
prevzela izvajanje telekomunikacijskih storitev, priložena do-
kazila iz drugega odstavka 5. člena.

Uprava zavrne soglasje, če ugotovi, da niso izpolnjeni
pogoji za pridobitev dovoljenja.

10. člen
(preklic dovoljenja)

Uprava z odločbo prekliče dovoljenje, če:
– je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke,
– niso več izpolnjeni pogoji iz dovoljenja,
– izvajalec krši predpise, na podlagi katerih je bilo izda-

no dovoljenje,
– izvajalec preneha obstajati.

11. člen
(seznam izdanih dovoljenj)

Uprava vodi seznam izdanih dovoljenj, v katerega se
vpisuje:

– imetnik dovoljenja,
– vrsta telekomunikacijskih storitev, ki jih opravlja imet-

nik dovoljenja,
– čas, za katerega je dovoljenje izdano,
– tehnični standardi in standardi kakovosti za izvajanje

telekomunikacijskih storitev iz dovoljenja,
– odvzem dovoljenja.
Uprava ločeno vodi tudi podatke o cenah, po katerih

operater opravlja telekomunikacijske storitve.
Seznam izdanih dovoljenj in podatki o cenah so javni.

12. člen
(evidenca telekomunikacijskih storitev)

Operater mora voditi evidenco o opravljenih telekomu-
nikacijskih storitvah.

Evidenco mora voditi ločeno za posamezne vrste tele-
komunikacijskih storitev.

Na zahtevo uprave ji mora operater dovoliti vpogled v
evidenco ali poslati izpis iz evidence.

13. člen
(poročanje upravi)

Za potrebe vodenja evidence o stanju in kakovosti
telekomunikacijskih storitev ter za statistične potrebe mora
operater ob vsaki spremembi in najmanj enkrat letno ali na
zahtevo uprave le-to obveščati o:

– cenah telekomunikacijskih storitev,
– obsegu pokritja s telekomunikacijskimi storitvami (ko-

ličina, področje),
– roku po sklenitvi pogodbe z uporabnikom, v katerem

lahko zagotovi opravljanje posamezne telekomunikacijske
storitve iz te pogodbe,

– tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati vmesniki
in terminalska oprema za opravljanje telekomunikacijskih
storitev,

– kakovosti opravljanja telekomunikacijskih storitev, kar
zajema predvsem povprečno število in obseg prekinitev za-
gotavljanja storitev in drugih napak ter povprečne čase od-
pravljanja napak.

Operater lahko posamezne podatke iz druge in četrte
alinee prejšnjega odstavka označi kot poslovno tajnost.

Podatke iz prvega odstavka, ki niso označeni kot po-
slovna tajnost, mora operater najmanj enkrat letno objaviti ali
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drugače narediti dostopne javnosti in zainteresiranim ose-
bam.

Operater mora na zahtevo uprave podatke dopolniti.

14. člen
(splošni pogoji operaterja)

Operater mora izdati splošne pogoje, po katerih oprav-
lja svojo dejavnost, jih dostaviti upravi in objaviti tako, da so
dostopni vsem uporabnikom in drugim zainteresiranim ose-
bam.

Splošni pogoji iz prejšnjega odstavka morajo zagotav-
ljati vsem enakovrstnim uporabnikom enak položaj.

15. člen
(pogodba operater-uporabnik)

Razen če uporabnik ne zahteva drugače ali če ni bilo
operaterju dovoljenje izdano za določen čas, mora operater
skleniti z uporabnikom pogodbo, s katero vzpostavi naroč-
niško razmerje za opravljanje telekomunikacijskih storitev za
nedoločen čas.

16. člen
(čas zagotavljanja telekomunikacijskih storitev)

Razen če ni z uporabnikom drugače dogovorjeno in v
dovoljenju določeno, mora operater zagotavljati telekomuni-
kacijske storitve 24 ur na dan in sedem dni na teden.

17. člen
(odprava napak)

Operater mora zagotoviti odpravo napak v delovanju
svojega sistema tako, da sprejme in odgovori na telefonski
klic o prijavi napake v roku, določenem v splošnih pogojih iz
14. člena, in da začne, če ni v dovoljenju določeno druga-
če, nemudoma z odpravljanjem napake.

18. člen
(obračunavanje storitev)

Če pogodba iz 15. člena ne določa drugače, mora
operater obračunavati in pošiljati uporabniku račun enkrat
mesečno.

Operater mora uporabniku na njegovo zahtevo poslati
razčlenitev računa, če je vrsta storitve taka, da to omogoča.
Račun je lahko omejen na tiste zveze, katerih cena presega
najmanjši znesek, določen s splošnimi pogoji iz 14. člena.

Operater mora pri obračunavanju, razčlenjevanju in po-
šiljanju računov zagotoviti varstvo osebnih podatkov, podat-
kov, ki se obdelujejo, pošiljajo in shranjujejo ter varstvo
zasebnosti.

19. člen
(načrt oštevilčenja)

Če so za opravljanje telekomunikacijske storitve po-
trebne številke oziroma domene, jih operaterju dodeli uprava.

Operater mora pri dodeljevanju številk oziroma domen
svojim uporabnikom nediskriminacijsko uporabljati enaka in
objektivna merila.

20. člen
(lastna terminalska oprema)

Kadar želi uporabnik za uporabo telekomunikacijskih
storitev uporabljati svojo terminalsko opremo, mora opera-
ter dopustiti priključitev na omrežje vsake terminalske opre-
me, ki ustreza tehničnim zahtevam, določenim v predpisu iz
27. člena zakona, in je opremljena z ustreznimi listinami in
oznakami.

21. člen
(pravice operaterja)

Operater sme, ne glede na določbo prejšnjega člena,
začasno izključiti ali drugače omejiti uporabo terminalske
opreme, če uporabnik:

– kljub njegovemu predhodnemu pisnemu opozorilu
po preteku roka, določenega v tem opozorilu, ne prilagodi
telekomunikacijskih signalov na terminalski opremi predpi-
som, izdanim na podlagi zakona,

– kljub predhodnemu pisnemu opozorilu po preteku
roka, določenega v tem opozorilu, ne prilagodi zmogljivosti
svoje telekomunikacijske opreme telekomunikacijskemu pro-
metu,

– tudi v roku, določenem v pisnem opominu, ne plača
računa za telekomunikacijsko storitev in drugih pogodbeno
dogovorjenih obveznosti,

– s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače
moti druge uporabnike,

– ne sodeluje ali ne omogoča meritev, odstranjevanja
napak in drugih del, ki jih opravljajo pooblaščene osebe
operaterja in so potrebna za nemoteno delovanje telekomu-
nikacijskega omrežja.

Operater enkrat letno ali pa na zahtevo uprave le-tej
sporoča podatke o začasnih izključitvah ali omejitvi uporabe
terminalske opreme iz razlogov, navedenih v tem členu.

III. POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE VRSTE
TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

Podatkovne telekomunikacije in telekomunikacijske
storitve globalnih širokopasovnih in multimedijskih

telekomunikacij

22. člen
(objavljanje podatkov)

Poleg podatkov iz 13. člena mora operater upravi spo-
ročiti in objaviti ali drugače narediti dostopne javnosti ter
zainteresiranim osebam podatke o:

– kakovosti opravljanja telekomunikacijskih storitev,
– vrstah javnih omrežij, prek katerih ima uporabnik do-

stop do njegovih telekomunikacijskih storitev,
– hitrostih prenosa,
– zaščiti podatkov, ki obsega varstvo osebnih podat-

kov, zaupnost podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo ali shra-
njujejo, in varstvo zasebnosti,

– imenikih in načinih objave, če jih operater izdaja.

Dajanje telekomunikacijskih vodov v zakup

23. člen
(objavljanje podatkov)

Poleg podatkov iz 13. člena mora operater upravi spo-
ročiti in objaviti ali drugače narediti dostopne javnosti ter
zainteresiranim osebam podatke o kapacitetah svojega tele-
komunikacijskega omrežja, ki jih oddaja v zakup v posamez-
nih smereh ali območjih.

24. člen
(pravice operaterja)

Operater sme začasno izključiti oziroma drugače ome-
jiti uporabo terminalske opreme uporabnika, če ta ogroža:

– varnost delovanja telekomunikacijskega omrežja, ven-
dar le v času trajanja izrednih razmer kot so požar, poplava,
strela, stavka, potres, vojna ali vojaške operacije in nemiri,
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– tehnično-tehnološko enotnost telekomunikacijskega
omrežja,

– medsebojno povezovanje telekomunikacijskih omre-
žij, opreme in storitev,

– zaščito podatkov, ki obsega varstvo osebnih podat-
kov, zaupnost podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo ali shra-
njujejo, in varstvo zasebnosti.

25. člen
(uporaba uredbe)

Če ima operater v določeni smeri ali na določenem
območju prevladujoč položaj na trgu v smislu predpisov, ki
urejajo varstvo konkurence, se glede teh vodov smiselno
uporabljajo določbe uredbe o načinu opravljanja javnih tele-
komunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o
upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni
list RS, št. 11/98).

Storitve kabelskih komunikacijskih oziroma
distribucijskih sistemov

26. člen
(dovoljenje)

Po tem pravilniku mora pridobiti dovoljenje operater, ki
ga glede na predviden obseg telekomunikacijskih storitev
zadeva zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94).

K vlogi za izdajo dovoljenja mora vlagatelj priložiti potr-
dilo Ministrstva za kulturo o vpisu v evidenco javnih glasil
oziroma podatke o radijskih in televizijskih programih, ki jih
prenaša, če ne ustvarja lastnega programa.

Dovoljenje se izda za nedoločen čas.

27. člen
(objavljanje podatkov)

Poleg podatkov iz 13. člena mora operater sporočiti
upravi in objaviti ali drugače narediti dostopne javnosti ter
zainteresiranim osebam podatke o radijskih in televizijskih
programih ter drugih telekomunikacijskih storitvah, ki jih
opravlja.

28. člen
(odprava napak)

Operater mora zagotoviti stalno službo za odpravo na-
pak, ki mora biti organizirana tako, da sprejme in odgovori
na telefonski klic o odpravi napake v 60 sekundah in nemu-
doma začne z odpravljanjem napake.

29. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)

Če ima operater na določenem območju prevladujoč
položaj na trgu v smislu predpisov, ki urejajo varstvo konku-
rence, mora v primeru, da želi prenehati z opravljanjem
dejavnosti, to objaviti in o tem obvestiti naročnike eno leto
pred prenehanjem.

Operater iz prejšnjega odstavka mora drugemu opera-
terju, ki bo ali že opravlja to dejavnost, na njegovo zahtevo
prodati ali drugače omogočiti uporabo kabelskega komuni-
kacijskega oziroma distribucijskega sistema ali kabelske ka-
nalizacije, ki je v njegovi lasti.

Operater, ki prevzame opravljanje telekomunikacijskih
storitev iz prvega odstavka tega člena, je dolžan prevzeti vse
naročnike, ki imajo z dosedanjim operaterjem sklenjeno
pogodbo za nedoločen čas.

Obveznosti iz drugega odstavka tega člena ima opera-
ter tudi, če mu je bilo dovoljenje odvzeto ali je prenehalo
veljati iz drugih razlogov.

30. člen
(uporaba uredbe)

Če ima operater v določeni smeri ali na določenem
območju prevladujoč položaj na trgu v smislu predpisov, ki
urejajo varstvo konkurence, se glede zagotavljanja teleko-
munikacijskih storitev smiselno uporabljajo določbe uredbe
o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev go-
vorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega teleko-
munikacijskega omrežja.

Storitve javnih telefonskih govorilnic

31. člen
(sredstva za aktiviranje telefonskih aparatov in sporazum o

medomrežnem povezovanju)
Operater je dolžan zagotoviti, da se v njegovih telefon-

skih govorilnicah telefonski aparati lahko aktivirajo le s ko-
vanci ali z žetoni, karticami ali drugačnimi sredstvi za aktivira-
nje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem, ki
so enotno predpisani za vso državo.

Operater mora za opravljanje javnih telekomunikacij-
skih storitev govorne telefonije in teleksa z operaterjem jav-
nega telekomunikacijskega omrežja in z drugimi operaterji
skleniti pisni sporazum, s katerim uredijo medsebojna raz-
merja v zvezi z medomrežnim povezovanjem in izdajanjem in
obračunavanjem enotno predpisanih sredstev za aktiviranje
telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem.

Če operater ne sklene katerega od sporazumov iz prejš-
njega odstavka, nadomesti uprava ta sporazum z odločbo v
upravnem postopku.

32. člen
(objavljanje podatkov)

Poleg podatkov iz 13. člena mora operater sporočiti
upravi in objaviti ter narediti dostopne javnosti ter zainteresi-
ranim osebam podatke o morebitnih drugih telekomunikacij-
skih storitvah, ki jih ponuja v javnih telefonskih govorilnicah
poleg govorne telefonije, o gostoti govorilnic in deležu govo-
rilnic glede na sredstvo njihovega aktiviranja in o deležu
govorilnic, ki so v določenem obdobju v delujočem stanju.

33. člen
(nujne storitve)

Poleg obveznosti, določenih s tem pravilnikom, mora
operater izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje nujnih storitev.

34. člen
(poraba sredstev za aktiviranje in brezplačni klici)
Operater mora na ustrezen način omogočiti uporabni-

ku, da sproti ugotavlja porabo sredstev iz prvega odstavka
31. člena.

Klici na številki 112 in 113 oziroma klici prek nujnih
številk na policijo, prvo pomoč, gasilce in center za ob-
veščanje morajo biti brezplačni.

35. člen
(javnost splošnih pogojev)

Operater mora v govorilnici izobesiti splošne pogoje iz
14. člena, cenik in obvestilo o klicnih številkah iz drugega
odstavka prejšnjega člena.
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36. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)

Če ima operater na določenem območju prevladujoč
položaj na trgu v smislu predpisov, ki urejajo varstvo konku-
rence, mora v primeru, da želi prenehati z opravljanjem
dejavnosti, to objaviti eno leto pred prenehanjem.

Operater iz prejšnjega odstavka mora drugemu opera-
terju, ki bo ali že opravlja to dejavnost, na njegovo zahtevo
prodati ali drugače omogočiti uporabo javnih telefonskih
govorilnic v njegovi lasti.

Obveznosti iz prejšnjega odstavka ima operater tudi,
če mu je bilo dovoljenje odvzeto ali je prenehalo veljati iz
drugih razlogov.

Storitve VSAT

37. člen
(dodatni pogoji za operaterja)

Operater mora poleg splošnih pogojev, določenih s
tem pravilnikom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da pridobi radijska dovoljenja,
– da z operaterjem satelitskega sistema oziroma njego-

vim zastopnikom sklene sporazum o uporabi ustreznih sate-
litskih kanalov in ga predloži upravi.

38. člen
(dovoljenje za storitve VSAT)

Dovoljenje za telekomunikacijske storitve VSAT se izda
za čas, za katerega ima operater zagotovljene satelitske
kanale.

39. člen
(odvzem dovoljenja)

Dovoljenje za telekomunikacijske storitve VSAT se od-
vzame iz razlogov, določenih s tem pravilnikom, ali če je
odvzeto ali drugače preneha radijsko dovoljenje ali če pre-
neha pravica operaterja uporabljati satelitske kanale.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

40. člen
(omrežja kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih

sistemov)
Do 31. 12. 2000 mora operater, ki poleg storitev

kabelskih distribucijskih sistemov opravlja tudi storitve ka-
belskih komunikacijskih sistemov prek lastnega omrežja ali
daje to omrežje v zakup, upravi predložiti pogodbo o medo-
mrežnem povezovanju ali najemu vodov, sklenjeno z javnim
podjetjem iz šestega odstavka 64. člena zakona.

41. člen
(veljavnost pravilnika)

Določba prvega odstavka 19. člena tega pravilnika se
ne uporablja za dodeljevanje domen na podlagi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mre-
ža Slovenije (Uradni list RS, št. 23/92).

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 2660-15/98
Ljubljana, dne 19. oktobra 1998.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

3745. Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev govorne telefonije
in teleksa

Na podlagi 10. èlena zakona o telekomunikacijah (Urad-
ni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 – odl. US),
na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za pro-
met in zveze

P R A V I L N I K
o splošnih pogojih za opravljanje javnih

telekomunikacijskih storitev govorne telefonije
in teleksa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja splošne pogoje za opravljanje javnih

telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa (v
nadaljnjem besedilu: javne telekomunikacijske storitve), zla-
sti pa:

– pogoje, postopek in roke za priključitev terminalske
opreme naročnika na javno telekomunikacijsko omrežje,

– obseg, način in pogoje opravljanja javnih telekomuni-
kacijskih storitev,

– pogoje sklenitve, spremembe in prekinitve naroč-
niškega razmerja med naročnikom in izvajalcem javnih tele-
komunikacijskih storitev (v nadaljnjem besedilu: operater).

Poleg tega pravilnika določajo način in pogoje za oprav-
ljanje javnih telekomunikacijskih storitev tudi zakon o teleko-
munikacijah (v nadaljnjem besedilu: zakon) in uredba o nači-
nu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne
telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunika-
cijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98, v nadaljnjem
besedilu: uredba).

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na storitve
govorne telefonije, se smiselno uporabljajo tudi za storitve
teleksa.

II. POGOJI, POSTOPEK IN ROKI ZA PRIKLJUČITEV

2. člen
Operater mora zagotoviti, da so pravnim in fizičnim

osebam dostopne informacije o možnostih, vrstah in načinih
priključitve, o vrstah javnih telekomunikacijskih storitev, o
tarifi in cenah teh storitev ter morebitnih popustih ter o
standardni obliki in vsebini naročniških pogodb.

Operater mora v zvezi s tem organizirati posebno infor-
mativno službo, ki daje ustrezne informacije:

– neposredno ustno v dopoldanskem in najmanj en-
krat tedensko v popoldanskem delovnem času, ki ga določi
operater, vendar ne manj kot 35 ur na teden,

– po telefonu v dopoldanskem in najmanj enkrat teden-
sko v popoldanskem delovnem času, ki ga določi operater,
vendar ne manj kot 35 ur na teden,

– pisno, če pravna oziroma fizična oseba, ki se zanima
za priključitev, zahteva informacije pisno.

3. člen
Pravna oziroma fizična oseba, ki želi priključitev, mora

vložiti pisno zahtevo pri operaterju.
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Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

a) podatke o osebi, in sicer:

– za fizično osebo: ime, priimek, naslov stalnega prebi-
vališča in davčno številko,

– za pravno osebo: firmo, naslov sedeža, matično in
davčno številko,

b) podatke o želeni lokaciji priključitve (naslov),

c) podatke o vrsti priključitve, zahtevano število priklju-
čitev in tehnične podatke o morebitnem zaprtem telekomu-
nikacijskem omrežju,

d) podatke o predvidenem obsegu telekomunikacij-
skega prometa, zahtevani začetek in trajanje naročniškega
razmerja ter morebitne druge tehnične podatke, potrebne
za priključitev.

Pravna oziroma fizična oseba lahko v zahtevi iz prejš-
njega odstavka navede tudi poklic in dejavnost.

4. člen
Na zahtevo iz prejšnjega člena mora operater odgovo-

riti v 10 delovnih dneh po njenem prejemu.

Če je zahteva popolna, mora operater v odgovoru na-
vesti rok, v katerem bo izvedena priključitev in pozvati osebo
k podpisu pogodbe iz 15. člena tega pravilnika.

Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od:

– 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe, če je napelja-
va javnega telekomunikacijskega omrežja in omrežna pri-
ključna točka že v stavbi,

– 30 delovnih dni od sklenitve pogodbe, če je treba
napeljavo javnega telekomunikacijskega omrežja zgraditi do
stavbe.

5. člen
Priključitev na omrežno priključno točko izvede ope-

rater.
Na zahtevo naročnika in na njegove stroške mora ope-

rater izvesti priključitev terminalske opreme naročnika, ven-
dar ne sme tega postavljati kot pogoj za priključitev.

Operater mora dopustiti priključitev terminalske opre-
me, ki ustreza tehničnim zahtevam iz 27. člena zakona in je
opremljena z ustreznimi listinami in oznakami.

Naročnik lahko terminalsko opremo vsak čas izključi ali
ponovno priključi, če to ne predstavlja kršitve 9. člena tega
pravilnika.

6. člen
Ob priključitvi mora operater naročniku podeliti naroč-

niško številko oziroma skupino številk, ki mu jih v skladu z
načrtom oštevilčenja, dodeli Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu: uprava).

Operater lahko spremeni številko naročniku:
– če je to nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov,
– na naročnikovo zahtevo, v okviru načrta oštevilčenja,

če to dopuščajo tehnične možnosti,
– če pride do spremembe številk, ki jih v skladu z

načrtom oštevilčenja, operaterju dodeli uprava.
Na zahtevo naročnika mora operater temu zagotoviti

posebno naročniško številko, ki omogoča, da se klici te
številke ne zaračunajo klicatelju, temveč naročniku.

7. člen
Naročnik lahko v času trajanja naročniškega razmerja

pisno zahteva izključitev in priključitev na novi omrežni pri-
ključni točki (preselitev). Stroške nosi naročnik.

V primeru preselitve ima naročnik pravico obdržati na-
ročniško številko, če to omogoča načrt oštevilčenja.

Za preselitev se smiselno uporabljajo določbe 4. in 5.
člena tega pravilnika.

8. člen
Operater oblikuje eno ali več komisij za odločanje o

ugovorih ali pritožbah naročnikov oziroma oseb, ki so vložile
zahtevo za priključitev. Komisijo morajo sestavljati tudi pred-
stavniki naročnikov in organizacij za varstvo potrošnikov ta-
ko, da imajo ti večino glasov. Komisija mora odločiti in svojo
odločitev poslati naročniku oziroma osebi, ki je vložila ugo-
vor ali pritožbo najkasneje v 30 dneh po prejemu ugovora ali
pritožbe.

Zoper dejanja ali odločitve operaterja v zvezi s priključi-
tvijo, preselitvijo, pridobitvijo naročniške številke, opravlja-
njem storitev ter zoper odločitve komisije iz prejšnjega od-
stavka se lahko uporabnik pritoži na upravo, ki o spornem
vprašanju odloči z odločbo.

Natančnejšo sestavo in način dela komisije iz prejšnjih
odstavkov določi minister za promet in zveze.

III. OBSEG, NAČIN IN POGOJI OPRAVLJANJA JAVNIH
TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

9. člen
Naročnik mora uporabljati terminalsko opremo na tak

način in jo vzdrževati v takem stanju, da ne:

– povzroča motenj v javnem telekomunikacijskem
omrežju,

– ogroža delovanja javnega telekomunikacijskega
omrežja,

– povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi in
premoženje večje vrednosti.

10. člen
Če operater omogoča, da se storitve tretjih oseb, ki so

dosegljive prek priključitve na javno telekomunikacijsko
omrežje, zaračunavajo skupaj z javnimi telekomunikacijskimi
storitvami, mora o tem posebej obvestiti naročnika ob vzpo-
stavitvi naročniškega razmerja ali ob uvedbi te storitve.

Obvestilo mora vsebovati najmanj opis storitve, način
dostopa do storitve in ceno storitve.

Obvestilo se izvede na način, predpisan z 11. členom
zakona.

Operater mora na naročnikovo zahtevo nemudoma pre-
prečiti, da bi bile take posebne storitve dosegljive z naročni-
kove terminalske opreme, brez vsakih motenj za dostopnost
drugih telekomunikacijskih storitev in brez posebnega plači-
la naročnika.

Storitve iz prvega odstavka tega člena mora operater
prikazovati na računu posebej.
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11. člen
Na zahtevo naročnika in na njegove stroške mora ope-

rater začasno izključiti priključitev, vendar največ za 3 mese-
ce v koledarskem letu. V tem času naročniško razmerje
miruje.

12. člen
Operater sme priključitev začasno izključiti ali drugače

omejiti, če naročnik kljub pisnemu opozorilu po preteku
roka, ki ni:

– daljši od treh dni in je določen v tem opozorilu, ne
prilagodi telekomunikacijskih signalov na omrežni priključni
točki predpisom, izdanim na podlagi zakona,

– krajši od trideset dni in je določen v tem opozorilu,
ne prilagodi zmogljivosti svoje telekomunikacijske opreme
javnemu telekomunikacijskemu omrežju ali ne vloži zahteve
za povečanje telekomunikacijske zmogljivosti priključitve.

13. člen
Operater sme priključitev začasno izključiti ali drugače

omejiti, vendar ne več kot za 15 dni, če naročnik:
– s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače

moti druge naročnike in ti to zahtevajo,
– ne sodeluje ali ne omogoča meritev, odstranjevanja

napak in drugih del, ki jih opravljajo pooblaščene osebe
operaterja in so potrebna za nemoteno delovanje javnega
telekomunikacijskega omrežja.

Operater mora naročnika pisno obvestiti o razlogih za
začasno izključitev iz prejšnjega odstavka.

14. člen
Če naročnik ne plača računa za javne telekomunikacij-

ske storitve v 10 dneh po izstavitvi računa, ga mora operater
pisno opozoriti na zamudo in opomniti, da račun plača.

Če v 45 dneh po izstavitvi računa naročnik računa ne
plača, lahko operater prekine priključitev na stroške naroč-
nika do plačila računa z vsemi pripadajočimi obveznostmi.

Operater ne sme prekiniti priključitve za opravljanja
nujnih storitev in za dohodne klice.

Če je naročnik plačal naročnino in javne telekomunika-
cijske storitve, drugih telekomunikacijskih storitev pa ne,
sme operater omejiti uporabo priključitve le za tiste storitve,
ki niso bile plačane.

Po plačilu računa z vsemi pripadajočimi obveznostmi
mora operater na stroške naročnika nemudoma, najkasneje
pa naslednji delovni dan po prejemu dokazila o vplačilu
izvesti priključitev.

IV. NAROČNIŠKO RAZMERJE

15. člen
Operater lahko pred priključitvijo sklene z osebo pisno

pogodbo, ki ureja njune medsebojne pravice in obveznosti.
Naročniško razmerje med operaterjem in naročnikom

nastane z dnem podpisa pogodbe iz prejšnjega odstavka.
Naročniško razmerje se praviloma sklene za nedolo-

čen čas in se lahko sklene za vse telekomunikacijske stori-
tve, ki jih operater ponuja. Oseba lahko zahteva, da se
naročniško razmerje sklene za določen čas.

16. člen
Pogodba mora urediti vse pravice in obveznosti naroč-

niškega razmerja v skladu z zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi.

Pogodba mora vsebovati določbe o pravnih sredstvih,
ki jih ima na voljo naročnik zoper odločitve in dejanja opera-
terja, kot tudi napotilo o načinu reševanja sporov, izvirajočih
iz te pogodbe.

17. člen
Operater oblikuje tipsko oziroma več tipskih oblik in

vsebin pogodbe, za katere mora pridobiti soglasje uprave.
Tipska pogodba lahko dopušča alternativne rešitve po-

sameznih določb, kot tudi omogoča, da se o posameznih, v
tipski pogodbi neurejenih določbah, stranki posebej dogo-
vorita.

18. člen
Naročnik mora v času trajanja naročniškega razmerja

nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh po nastanku, pisno
sporočiti operaterju vse spremembe v podatkih iz drugega
odstavka 3. člena.

Operater je dolžan te spremembe upoštevati pri daja-
nju informacij o telefonskih naročnikih po 11. členu uredbe
in sicer pri dajanju sprotnih informacij najkasneje v treh
delovnih dnevih po dnevu, ko ga je naročnik obvestil, pri
oblikah dajanja informacij, ki se periodično izdajajo, pa ob
prvi naslednji izdaji ali dopolnitvi.

Če operater izve, da je prišlo do spremembe v podat-
kih iz drugega odstavka 3. člena, takoj pisno zahteva od
naročnika, da v 30 dneh ravna v skladu s prvim odstavkom
tega člena.

19. člen
Če ta pravilnik ali drugi predpisi ne določajo drugače,

lahko naročnik prenese naročniško razmerje na tretjo osebo
le v primerih, določenih v naročniški pogodbi oziroma s
soglasjem obeh strank.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko naroč-
nik, ki je fizična oseba, prenese naročniško razmerje na
člana njegove družine ali druge osebe, ki živi z njim v skup-
nem gospodinjstvu.

Če se naročnik, ki je fizična oseba, trajno izseli iz
stanovanja, pa ne zahteva preselitve priključitve v skladu s
7. členom, se naročniško razmerje prenese na tistega člana
njegove družine ali drugo osebo, ki je živela z njim v skup-
nem gospodinjstvu, ki jo določi naročnik.

Če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško
razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove
družine, skupnega gospodinjstva oziroma pristojni organ.

Če zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pri-
družitve preneha obstajati naročnik, ki je pravna oseba, se
naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je
pravni naslednik prejšnje pravne osebe glede pravic do
nepremičnine, v kateri je priključitev.

Določbe prejšnjega člena se uporabljajo tudi za spre-
membe podatkov, ki nastanejo zaradi prenosa naročniške-
ga razmerja na tretjo osebo.
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20. člen
Naročnik lahko vsak čas pisno odpove naročniško raz-

merje, bodisi takoj ali z določenim odpovednim rokom.
Naročniško razmerje preneha naslednji dan po preje-

mu pisne odpovedi ali po preteku odpovednega roka, če je
tak rok v odpovedi določen.

21. člen
Operater lahko prekine naročniško razmerje v nasled-

njih primerih:

– če je bila priključitev začasno izključena na zahtevo
naročnika v skladu s 11. členom tega pravilnika, naročnik
pa v nadaljnjih 30 dneh po prejemu pisnega opozorila o
tem, da mu bo naročniško razmerje prenehalo, ne zahteva
ponovne vključitve,

– če naročnik po začasni izključitvi po 12. členu tega
pravilnika ne prilagodi telekomunikacijskih signalov predpi-
som, izdanim na podlagi zakona v 30 dneh, ali po ponovni
vključitvi spet oddaja neprilagojene telekomunikacijske sig-
nale,

– če naročnik po začasni izključitvi po 12. členu tega
pravilnika ne prilagodi zmogljivosti svoje opreme telekomu-
nikacijskemu prometu, ali ne vloži zahteve za povečanje
telekomunikacijske zmogljivosti priključitve v 30 dneh,

– če naročnik po začasni izključitvi po 13. členu tega
pravilnika ponovno s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja
ali drugače moti druge naročnike, ali če naročnik ponovno
ne sodeluje ali ne omogoča meritev, odstranjevanja napak
in drugih del, ki jih opravljajo pooblaščene osebe operaterja
in so potrebna za nemoteno delovanje javnega telekomuni-
kacijskega omrežja,

– če naročnik po začasni izključitvi po 14. členu tega
pravilnika tudi v 75 dneh po izstavitvi računa tega ne plača z
vsemi pripadajočimi obveznostmi,

– če se začasne izključitve po 14. členu tega pravilnika
ponovijo najmanj štirikrat v enem letu,

– če naročnik tudi v 30 dneh po prejemu pisne zahteve
operaterja, da ravna v skladu s prvim odstavkom 18. člena
tega pravilnika, ne sporoči spremembe podatkov opera-
terju.

Pred izpolnitvijo pogojev za prenehanje naročniškega
razmerja po tem členu pravilnika mora operater naročnika
pisno opozoriti na posledice njegovega ravnanja in mu dolo-
čiti rok, ki ni krajši od 15 dni, da uskladi svoje ravnanje z
določbami zakona in predpisov.

22. člen
S prenehanjem naročniškega razmerja prenehajo med-

sebojne pravice in obveznosti operaterja in naročnika, razen
tiste, ki se po svoji naravi opravljajo še naprej.

Ob prenehanju naročniškega razmerja je dolžan opera-
ter takoj izključiti priključitev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Določbe petega odstavka 10. člena ter tretjega in četr-

tega odstavka 14. člena tega pravilnika se ne uporabljajo do
31. 12. 2000 v primerih, ko to ne dopuščajo tehnične
možnosti.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata upo-

rabljati Samoupravni sporazum o splošnih pogojih za oprav-
ljanje poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list
SFRJ, št. 35/88 in 40/88) in Nomenklatura poštnih, tele-
grafskih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ, št. 35/88,
38/39 in 11/91) v delih, v katerih se nanašata na telekomu-
nikacije.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2660-19/98
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

3746. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere

je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet
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Št. 512-16/98-35
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.

Direktorica
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OBČINE

BOROVNICA

3747. Odlok o ureditvenem načrtu za območje Fenolit
Borovnica

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/85, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/92, 52/92, 56/93,
71/93, 44/97) in v skladu s 17. členom statuta Občine
Borovnica je Občinski svet občine Borovnica na 35. redni
seji dne 22. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje Fenolit

Borovnica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se ureditveni načrt za območje Fenolit Borov-

nica, ki ga je izdelal Primis d.d. Vrhnika pod št. 31/96, junij
1997 in dopolnil Emonaprojekt d.o.o., Ljubljana, pod št.
142/98, maj 1998.

2. člen
Ureditveni načrt je izdelan v skladu s prostorskim pla-

nom Občine Vrhnika za tisti del območja, ki se nahaja v
Občini Borovnica.

Ureditveni načrt vsebuje:
a) grafični del v merilu 1:500
– izsek iz prostorskega plana (1:5000),
– načrt obstoječega stanja,
– členitev površin,
– arhitektonsko ureditveno situacijo,
– načrt prometne ureditve,
– načrt komunalne in energetske infrastrukture,
– načrt zelenih površin,
– načrt rušenj,
b) tekstualni del
– strokovne podlage o naravnih lastnostih in ustvarje-

nih razmerah,
– sinteza omejitev v prostoru,
– zasnova prostorske omejitve,
– poročilo o presoji vplivov na okolje,
– strokovna mnenja,
– pogoji soglasjedajalcev,
– soglasja.

II. MEJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

3. člen
Območje ureditvenega načrta je zemljišče parc. št.

3369/4 k.o. Borovnica, ki meji na naslednje parc. št. iste
k.o.: na severu 3369/4, 794/4 in 795/3; na zahodu št.
3369/26 (potok Borovniščica), na jugu 782/1 in na vzhodu
št. 594.

III. FUNKCIJA OBMOČJA, POGOJI ZA GRADNJO
IN DRUGE POSEGE

4. člen
Območje meri 3 ha 99 a in 32 m2. Namenjeno je

proizvodnim dejavnostim ter njim spremljajočim in dopolnil-
nim dejavnostim, ki so razvrščene na petih poljih z oznakami
od A do E.

5. člen
Polje z oznako A je osrednje in ga z vseh strani obkroža

zbirna cesta, tri prečne ceste pa ga delijo v štiri prekate:

A1 najzahtevnejši prekat je namenjen dokončni ureditvi
ploščadi za skladiščenje sodov na prostem.

A2 prekat je namenjen:
– cisternskemu skladišču surovin (9 cistern), dimenzij

18 x 18 m,
– črpalnici za skladišče surovin dimenzij 4 x 8 m,
– čistilni napravi za visokokoncentrirane odpadne vode

dimenzij 12 x 13 m,
– cisternskemu skladišču pomožnih surovin za 8 ci-

stern, dim. 17 x 11 m.

A3 prekat je namenjen:
– proizvodnim objektom z reaktorji za proizvodnjo smol,

max. tlorisnih gabaritov 28 x 42 m,
– tehtalni ploščadi za avtocisterne, dimenzij 18 x 3 m,
– cisternskemu skladišču tekočih smol dimenzij

15 x 9 m,
– hladilni postaji dimenzij 5 x 7 m,
– garderobnemu objektu.

A4 prekat je namenjen:
– proizvodno skladiščno energetskemu objektu, čigar

max. tlorisni gabarit obsega 38 x 54 m,
– servisnemu objektu (generator, transformator, delav-

nice, postaja protipožarne zaščite), čigar max. horizontalni
gabarit meri 40 x 17 m,

– cisternskemu skladišču za mazut dimenzij 16 x 5 m,
– platoju za kontejnerje za komunalne odpadke, dim.

10 x 6 m.

6. člen
Polje z oznako B se nahaja vzdolž severne stranice

območja, namenjeno pa je:
B1 šotoru dimenzij 14 x 43 m za skladiščenje izdelkov

v vrečah.

7. člen
Polje z oznako C se nahaja vzdolž zahodne stranice

območja in je namenjeno:
C1 čistilni napravi za minimalno koncentrirane odpad-

ne vode,

C2 šotoru za skladiščenje surovin v vrečah dimenzij
42 x 15.

8. člen
Polje z oznako D se nahaja vzdolž južne stranice ob-

močja in je namenjeno:
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D1 servisnim in infrastrukturnim objektom (trafoposta-
ja, generator, kompresor, vodni rezervoar, hladilna postaja),

D2 osrednji del polja je namenjen osrednji zeleni povr-
šini – parku,

D3 obstoječi objekti: mehanična delavnica, skladišče
in mlin za plastiko.

9. člen
Polje z oznako E se nahaja vzdolž regionalne ceste in

je namenjeno:
E1 vratarnici,

E2 upravni zgradbi – menzi,

E3 parkirišču za osebna vozila zaposlenih dimenzij
30 x 40 m z možnostjo razširitve za upravno stavbo E4.1,

E4 upravna stavba z laboratorijem, ki se prizida proti
zahodu, velikost prizidka je max. 15 x 27 m.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV OZIROMA POSEGOV

V PROSTOR

10. člen
Višina prizidka k upravni stavbi naj ne presega P+2.

Novopredvideni nadstreški nad obstoječimi cisternskimi skla-
dišči se prilagajajo horizontalnim in vertikalnim gabaritom
cistern. Strešine se izvedejo v obliki simetričnih dvokapnic z
nizkim naklonom.

11. člen
Celotno območje se ogradi. Parkirišče za osebna vozi-

la je izven ograje in je dostopno z regionalne ceste.

12. člen
Za poenotenje izgleda naj se območje ozeleni vzdolž

notranje zbirne ceste in po njegovem zunanjem robu. Posa-
mezni sklopi znotraj območja se dodatno zazelenijo z gosti-
mi iglavci, kot reduktor hrupa in kot parkovni gozd. Način in
vrsto ozelenitve določi zasaditveni načrt.

V. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA

13. člen
Uvoz na območje z regionalne ceste R 324 Borovnica

– Podpeč je ob vratarnici. Odtod vodi skozi območje mimo
vseh polj dvopasovna zbirna cesta v obliki zanke, ki se tudi
zaključi poleg vratarnice.

Za urgentni dovoz v primeru izrednih potreb se ohranja
možnost dodatnega uvoza z regionalne ceste južno od uprav-
ne stavbe.

Za parkiranje osebnih vozil zaposlenih se uredi novo
parkirišče južno od upravne stavbe – menze. Uvoz nanj je
neposredno z regionalne ceste.

Glavno prometnico, po kateri poteka transport nevar-
nih snovi v območju širšega varstvenega pasu vodnega vira,
je potrebno urejati skladno z 8. členom odloka o določitvi
varstvenih pasov in varovalnega režima na območju vodnih
virov Borovniškega vršaja (Uradni list SRS, št. 18/87).

14. člen

Območje se oskrbuje s pitno vodo preko javnega vo-
dovodnega omrežja, enako tudi hidrantno omrežje. Za pri-
dobivanje požarne vode se vzdržuje tudi črpališče ob poto-
ku Borovniščica. Hidrantno omrežje je v celoti potrebno
obnoviti. Pred samo izvedbo je potrebno izdelati izračun
potrebnih količin vode za gašenje glede na dano situacijo.

V primeru požara bi se vsa gasilna voda zadržala v
retencijskem bazenu. Iz tega bazena je možno prečrpavanje
samo s črpalko. V primeru požara se črpalka izklopi in vsa
gasilna voda se zadrži na področju tovarne.

Pri načrtovanju in izvedbi posegov, ki so predmet tega
ureditvenega načrta, je investitor dolžan zagotoviti pogoje za
varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebno protipožarno
ločitev, prometne in delovne površine za intervencijska vozi-
la in vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

15. člen

Za odvajanje tehnoloških, fekalnih in meteornih odpad-
nih vod se vzdržuje ločen trojni kanalizacijski sistem:

– visokokoncentrirane tehnološke odplake se recikli-
rajo ali po destilaciji čistijo na biološki čistilni napravi za
odpadne vode, nato pa se po čiščenju preko usedalnika,
zadrževalnika in lagune, očiščena voda lahko spušča v reci-
pient – Borovniščico,

– fekalne odplake morajo biti speljane v biodisk, od
tod pa očiščena voda v recipient – Borovniščico,

– meteorne odplake z utrjenih površin so preko use-
dalnikov in lovilcev maščob speljane v Borovniščico,

– pred iztokom vode iz lagune v Borovniščico mora ta
ustrezati pogojem, ki jih predpiše inšpekcija. Za preverbo
teh podatkov je predviden poseben monitoring.

Cisternska skladišča so pred izlivi zaščitena z nepro-
pustnimi lovilnimi skledami, iz katerih je po testiranju čista
meteorna voda črpana v meteorno kanalizacijo, v primeru
onesnaženosti pa v bioreaktor. Vsa cisternska skladišča so
tudi prekrita z nadstrešnicami, meteorna voda pa je speljana
v meteorno kanalizacijo.

Vse povozne, parkirne in manipulativne površine mora-
jo biti zaščitene z ustreznimi nepropustnimi in kemijsko od-
pornimi materiali proti nevarnim snovem.

16. člen
Napajanje z električno energijo je iz javnega elektro

omrežja preko dveh trafo postaj.

Para za tehnološki proces se proizvaja v lastni kotlovni-
ci na mazut. Kotlovnica se uporablja tudi za ogrevanje pro-
storov.

17. člen
Komunalni odpadki se odlagajo v kontejnerje, katerih

stojišče se uredi zahodno od objektov A 4.2.
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VI. ETAPNOST IZVEDBE POSEGA

18. člen
V prvi fazi se izvedejo naslednje ureditve:
– dokončna ureditev ploščadi za skladiščenje sodov

na prostem (A1) – prekriti z nadstrešnico, tla nepropustno
urediti,

– ureditev platoja za kontejnerje za komunalne odpad-
ke (A 4.3.),

– postavitev nadstrešnic nad cisternskimi skladišči.
– preureditev uvoza s ceste R 324.

19. člen
V drugi fazi se izvedejo naslednje ureditve:
– rušenje garaž in izgradnja prizidka k upravni stavbi

(E 4.2.),
– izvedba zbirne ceste (zanke) skozi območje,
– postavitev protipožarnega rezervoarja,
– zazelenitev.

20. člen
Nepozidana zemljišča, ki se ne pozidajo v prvi fazi, se

uredijo (zatravijo) kot zelenice ali utrjene manipulacijske po-
vršine.

VII. RUŠITVE

21. člen
Za izvedbo načrtovane ureditve – skladno s faznostjo

izvedbe – je predvideno rušenje naslednjih obstoječih ob-
jektov in naprav:

– garaže (med E4 in D3).

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA

22. člen
Pred izgradnjo posameznih objektov in naprav po tem

ureditvenem načrtu mora investitor preveriti morebitno one-
snaženost temeljnih tal. V primeru onesnaženosti mora inve-
stitor le-ta ustrezno sanirati.

23. člen
Vse načrtovane ureditve bremenijo lastnike območja.

Ta tudi prispeva sorazmerni delež pri financiranju skupnih
ureditev v širšem območju.

IX. TOLERANCE PRI GABARITIH IN NAMEMBNOSTI
OBJEKTOV OZIROMA NAPRAV, KI JIH Z LOKACIJSKIM

DOVOLJNJEM LAHKO DOPUSTI UPRAVNI ORGAN

24. člen
Izmere objektov in naprav, naštete v členih 5.–9., so

okvirne. Pri njihovi izgradnji oziroma postavitvi so dovoljene
tolerance, ki jih narekujejo posebnosti tehnološke opreme,
vendar znotraj posameznih polj in ne smejo segati v rezervat
notranje zbirne ceste.

25. člen
Notranja zbirna cesta se izvede na osnovi podrobnejše

projektne dokumentacije in pri njeni izvedbi odstopanja niso
dopustna.

X. KONČNI DOLOČBI

26. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna urbani-

stična inšpekcija.

27. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 066/3-4/5-35/98
Borovnica, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

3748. Sklep o delnem povračilu stroškov za
organizacijo in financiranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in na podlagi 10. člena statuta
Občine Borovnica (Naš časopis, marec 1995) je Občinski
svet občine Borovnica sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organizacijo

in financiranje volilne kampanje

1. člen
S tem sklepom se določijo pogoji in način delne povr-

nitve stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampa-
nje za volitve v Občinski svet občine Borovnica in za župana
Občine Borovnica.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripa-

dali mandati za svetnike Občinskega sveta občine Borovni-
ca, imajo pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini 60
tolarjev za dobljeni glas, pri čemer pa skupni znesek povr-
njenih sredstev ne sme preseči porabljenih sredstev, razvid-
nega iz poročila prvega odstavka 19. člen zakona o volilni
kampanji.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pra-
vica do povračila stroškov tudi tistim organizatorjem volilne
kampanje, čigar lista je dobila najmanj 6% glasov od skup-
nega števila oddanih glasov v volilni enoti, in sicer v višini 60
tolarjev za dobljeni glas v tej volilni enoti.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju, in
sicer v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni glas.

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom
za župana se povrnejo stroški v višini 40 tolarjev za vsak
dobljeni glas.
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4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve svetnikov Ob-

činskega sveta občine Borovnica ali za volitve župana Obči-
ne Borovnica oziroma kandidatom v volilni enoti se povrnejo
stroški na njegovo zahtevo, najpozneje v treh mesecih po
predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje, predlo-
ženega v skladu s 19. členom zakona o volilni kampanji.

5. člen
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se za lokalne

volitve v letu 1998.

Št. 066/3-5/5-35/98
Borovnica, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

3749. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije občine Borovnica

Na podlagi 35. člena in prvega odstavka 38. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
61/95, 70/95 in 20/98) in 17. člena statuta Občine Bo-
rovnica (Naš časopis, marec 1995) je Občinski svet občine
Borovnica na seji dne 22. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sestave Občinske volilne komisije

občine Borovnica

I
Aleš Brlogar, Miklavičeva cesta 20, Borovnica, se raz-

reši funkcije namestnika predsednika Občinske volilne ko-
misije občine Borovnica.

Vera Hrovatin, Paplerjeva 20, Borovnica, se razreši
funkcije namestnika člana Občinske volilne komisije občine
Borovnica.

Peter Svete, Laze 10, Borovnica, se razreši funkcije
člana Občinske volilne komisije občine Borovnica.

II
Za namestnika predsednika Občinske volilne komisije

občine Borovnica se imenuje Bojana Mazi, Breg 31a, Bo-
rovnica.

Za namestnika člana Občinske volilne komisije občine
Borovnica se imenuje Anton Kržič, Ulica bratov Mivšek 25,
Borovnica.

Za članico Občinske volilne komisije občine Borovnica
se imenuje Slavi Košir, Zabočevo 10, Borovnica.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 066/3-1/5-35/98
Borovnica, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

CELJE

3750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Industrija jug za kompleks
bivšega Izletnikovega avtobusnega terminala v
Celju za obrtne, servisne in trgovske dejavnosti

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug
za kompleks bivšega Izletnikovega avtobusnega

terminala v Celju za obrtne, servisne
in trgovske dejavnosti

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Industrija jug za kompleks bivšega Izlet-
nikovega avtobusnega terminala v Celju za obrtne, servisne
in trgovske dejavnosti, ki ga je Mestni svet mestne občine
Celje sprejel na seji dne 26. 10. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 26. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Industrija jug za kompleks
bivšega Izletnikovega avtobusnega terminala

v Celju za obrtne, servisne in trgovske dejavnosti

1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega pla-

na Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
4/86 in Uradni list RS, št. 48/90) se sprejme odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Industrija jug za kompleks bivšega Izletnikovega avtobusne-
ga terminala v Celju za obrtne, servisne in trgovske dejavno-
sti, ki je sestavni del projekta št. 070/97, katerega je izdelal
RC – Planiranje Celje, d.o.o., v letu 1998.

2. člen
Območje je namenjeno izgradnji za obrtne, servisne in

trgovske dejavnosti.

3. člen
Zasnova objekta vzdolž Kidričeve ceste je podolgovata

in členjena. Lahko je sestavljen iz samostojnih objektov,
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različnih, vendarle usklajenih arhitektur s pripadajočim funk-
cionalnim zemljiščem.

Vogal objekta je oblikovno poudarjen, strehe so kombi-
nacija ravnih streh. Možna je izvedba strehe v naklonu,
odvisna od arhitekture. Etažnost P + 2.

Tlorisne dimenzije objekta vzdolž Kidričeve ceste so
(95 m × 54 m) + (98 m × 25 m).

Tlorisne dimenzije objekta vzhodno od koridorja dalj-
novoda so 25 m × 44 m.

Na območju obstoječega bencinskega servisa je pred-
videna rekonstrukcija in razširitev obstoječega bencinskega
servisa.

Predvidena je gradnja objekta bencinskega servisa z
nadstrešnico, menjavo olja ter prodaja gospodinjskega plina
v jeklenkah.

Objekt bo oblikovan v “hišnem“ stilu črpalke in bo
obsegal:

– prodajalno s pomožnimi prostori tlorisnih dimenzij
10,60 m × 20,20 m

– nadstrešnico pretakalne ploščadi tlorisnih dimenzij
26,90 m × 18,10 m

– rezervoarje 200 m3

– točilna mesta 29 ×
– gospodinjski plin 3 × 960 kg
– parkirna mesta 3 ×
– menjavo olja 1 ×
– voda – zrak 1 ×
– ekološki kotiček 1 ×

4. člen
Nepozidane površine so namenjene parkirnim mestom,

zelenicam in tlakovanim površinam. Za posamezno funkcio-
nalno zemljišče in njegovo ureditev je potrebna izdelava
načrta zunanje ureditve.

Hortikulturna ureditev obsega drevored ob Kidričevi in
Kočarjevi cesti (zeleni tampon) in novi povezovalni cesti s
parkirnimi mesti. Vrsta dreves mora slediti vrsti že zasajenih
dreves ob Kidričevi cesti. Ostale zelene površine bodo za-
travljene in zasajene s pokrovnim grmičevjem.

5. člen
Funkcionalna zemljišča se bodo opredelila v fazi izde-

lave posamezne lokacijske dokumentacije.

6. člen
Za potrebe objektov, obrtne, servisne in trgovske de-

javnosti je predvidena povezovalna cesta znotraj ureditvene-
ga območja s parkirnimi mesti, ki bo potekala preko že
izvedenega uvoza oziroma izvoza iz Kočarjeve ceste. Napa-
janje objektov bo omogočeno iz južne strani preko povezo-
valne ceste. Parkirišče za osebna vozila je predvideno ob
Kočarjevi in Kidričevi cesti. Vzdolž povezovalne ceste je
predvideno parkirišče za tovorna vozila.

Na območju bencinskega servisa je predvidena delna
prestavitev obstoječega uvoza oziroma izvoza. Znotraj ben-
cinskega servisa bo potekal promet enosmerno.

V sklopu ureditve je izvedena možnost intervencijskega
prevoza na območje obrtne, servisne in trgovske dejavnosti
preko območja parkirišč bencinskega servisa.

7. člen
Zazidalni načrt določa namembnost objektov in povr-

šin.
V grafičnih prilogah so označeni gabariti, ki upoštevajo

odmike med objekti, obvezno je upoštevati gradbeno linijo
ob Kidričevi cesti in odmik od varovalnega koridorja daljno-
voda.

Višina objektov je možna do P+2, streha v naklonu ali
ravna, odvisno od arhitekture objektov. Obulične fasade
morajo biti arhitekturno kvalitetno oblikovane in členjene.

Za dimenzioniranje tlorisnih in višinskih gabaritov velja-
jo smiselne tolerance, ki so pogojene s potrebami tehnolo-
škega postopka in z arhitekturo objektov v okviru funkcional-
nih zemljišč. Kot tolerance so možne tudi smiselne spre-
membe zunanje in prometne ureditve v soglasju s tangirani-
mi upravljalci komunalnih in energetskih vodov.

8. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije. Z dnem objave tega odloka prene-
ha veljavnost zazidalnega načrta spremembe in dopolnitve
ZN Industrija – jug za kompleks Izletnikovega avtobusnega
terminala, projekt Razvojni center Celje – TOZD Planiranje,
št. 80/86.

Št. 352-151/97
Celje, dne 26. oktobra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

3751. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, ki ga je Mestni svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 26. 10. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
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Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 26. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, ki je bil

objavljen v Uradnem listu SRS, št. 21/75 se dopolni s
projektom, ki ga je pod številko 86/97 izdelal Razvojni
center – Planiranje Celje, d.o.o., in je v skladu s prostorski-
mi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim druž-
benim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št.
48/90).

2. člen
Na koncu drugega odstavka odloka se dodajo novi

odstavki, ki glasijo:
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na prizidek na

vzhodni strani stanovanjske hiše na parcelni številki 569/9,
k. o. Sp. Hudinja. Prizidek je pritličen z delno izkoriščenim
podstrešjem, streha je nesimetrična dvokapnica z minimal-
nimi kolenčnimi zidovi v enakem naklonu kot pri stanovanj-
ski hiši, kritina opečna, na strehi so mogoča strešna okna.

Tlorisne dimenzije prizidka so 10,50 m × 10,00 m.
Svetla višina pritličja prizidka je lahko največ 2.80 m. Zamik
od roba obstoječega objekta v smeri proti jugu je 5,10 m.
Odmik od južne meje mora biti najmanj 4,00 m.

Prizidek je v pritličnem delu namenjen izključno kot
shramba za živila, deponija za kurjavo, prostor za vrtno orod-
je, kolesarnica in garaža za dvoje osebnih vozil, v mansardi
pa so po potrebi mogoči stanovanjski prostori, lahko pa je
mansarda namenjena le podstrešju. Sprememba namem-
bnosti prizidka v gospodarske, storitvene ali obrtne dejavno-
sti ni mogoča.

Komunalni in dovozni priključki so natančno opredelje-
ni v elaboratu RC – Planiranje, d.o.o., št. 86/97 in jih je
potrebno natančno upoštevati.

3. člen
Na koncu tretjega odstavka se doda nov odstavek, ki

glasi:
– Kot toleranca je mogoče povečanje tlorisnih dimenzij

v vse smeri za 0,20 m, mogoč pa je tudi zamik objekta v
smeri proti severu za 0,50 m. Sprememba namembnosti
prizidka ni mogoča.

4. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zg. Hudi-

nja so stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni
službi Mestne občine Celje.

5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

6. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-164/97
Celje, dne 26. oktobra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3752. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Dol pri Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 5. člena odloka o občin-
skih cestah (Uradni list RS, št. 70/98) in 16. členom statuta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96)
je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29.
9. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri

Ljubljani

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Dol pri

Ljubljani in naselji v sosednjih občinah, vse ostale ceste so
javne poti (JP).

4. člen
Lokalne ceste (LC) z odseki (O) med naselji v občini in

med naselji v sosednjih občinah so:
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Št. ceste/ Začetek Potek ceste Konec Dolžina Dolžina Uporaba
odseka ceste ceste v sosednjih

 občinah

1 LC 071010 R3 644 Dragomelj-Pšata-Beričevo G1 108 2773

(Domžale)

O 071012 R3 644 mimo ELESa G1 108 539 V

2 LC 069020 R3 644 Brinje-Dolsko; G1 108-Kamnica-Vinje G1 108 13025

O 069021 R3 644 Brinje-Beričevo-Videm-Dol-Dolsko G1 108 7343 V

O 069022 G1 108 Kamnica-Vinje-Dolina O 069022 5682 V

3 LC 073070 LC 071060 Ihan-Vinje 12, 13, 14 O 069022 3670

(Domžale)

O 073072 LC 071060 Ihan-obč. meja-Vinje 12, 13, 14 O 069022 1417 V

4 LC 071060 G 10 Vir-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu 2-G1 108 Videm 11 1408 6101

(Domžale)

O 071064 G 10 Vir-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu 2 G1 108 1036 V

O 071065 G1 108 Videm 7-Videm 11 O 069021 372 V

5 LC 069030 Dolsko 16 Dolsko-čez Savo O 213072 740 V

6 LC 213070 LC 213050  Zalog-Podgrad-Laze-Jevnica-Kresnice-

Pogornik-Litija LC 208330 3000–LJ

17324-Litija

O 213072 LC 213050 Most pri Kolman-Laze 38 Laze 38 3394

7 LC 069050 O 069022 Kamnica-Klopce-Zagorica-Križevska

vas-Velika vas-Senožeti G1 108 7144 3197

(Moravče)

O 069051 O 069022 Kamnica-Klopce-Zagorica-Križevska vas-Velika Vas O 069052 5475 V

O 069053 O 069052 Senožeti G1 108 1669 V

8 LC 208280 G2 108 Kresnice-Golišče-Jevnica G1 108 9623

(Litija)

O 208282 most Jevnica most-G1 108 G1 108 215 V

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Št. ceste/ Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Uporaba
odseka

1 569010 O 069051 O 069051-Križevska vas 12 Križevska vas 12 190 V

2 569020 Križevska vas 9 Križevska vas 9-mimo LC 069050-Križevska vas 8 Križevska vas 8 289

569021 O 069051 O 069051-Pokovec-Križevska vas 8 Križevska vas 8 191 V

569022 Križevska vas 9 Križevska vas 9-JP 569021 JP 569021 98 V

3 569030 O 069051 O 069051-mimo šole-Križevska vas 3 Križevska vas 3 89 V

4 569040 O 069051 O 069051-Zagorica 12 Zagorica 12 70 V

5 569050 O 069051 O 069051-Zagorica 18-Zagorica 22 Zagorica 22 166 V

6 569060 O 069051 O 069051-Zagorica 6-Zagorica 5 Zagorica 5 129 V

7 569070 O 069051 O 069051-Zagorica 7-Zagorica 8 Zagorica 8 83 V

8 569080 O 069051 O 069051-Zagorica 4 Zagorica 4 185 V

9 569090 O 069051 O 069051-Vrh-pod O 069051-Vrh 9 Vrh 9 1600

569091 O 069051 O 069051-Zagorica 3-Grič 33-Vrh 5-Vrh 2-O 069051 O 069051 1085 V

569092 JP 569091 JP 569091-Vrh 5-Vrh 7 Vrh 7 155 V

569093 JP 569091 JP 569091-pod O 069051-Vrh 9 Vrh 9 360 V

10 569100 O 069051 O 069051-skozi Klopce-Klopce 8 Klopce 8 568 V

11 569110 O 069051 O 069051-Zagorica 2 Zagorica 2 372 V

12 569120 O 069051 O 069051-Klopce 26-Klopce 28 Klopce 28 77 V

13 569130 O 069051 O 069051-Klopce 13-Klopce 10 Klopce 10 239 V

14 569140 O 069051 O 069051-Klopce 1 Klopce 1 293 V

15 569150 G1 108 G1 108-križišče (Kamnica 16)-O 069051 O 069051 1266

569151 G1 108 G1 108-mimo križišča-cerkev Sv. Helene-O 069051 O 069051 630 V

569152 Kamnica 16 Kamnica 16-mimo farme (zg.c.)-O 069051 O 069051 286 V

569153 Hlevi pri graščini Hlevi-mimo farme (sp.c.)-O 069051 O 069051 350 V
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Št. ceste/ Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Uporaba
odseka

16 569160 O 069022 O 069022-“Emona“ obrat perutnine Kamnica-Voštatar Osredke 10 3317

569161 O 069022 O 069022-“Emona“ obrat perutnine-Osredke 41, 3, 4 Voštatar 2292 V

569163 JP 569161 JP 569161-mimo perutnine-Kamnica 15a-Kamnica 64 Kamnica 64 762 V

569164 JP 569161 JP 569161-“Emona“ obrat perutnine(D)-O 069051 O 069051 263 V

17 569170 O 069022 O 069022- Osredke 10 Osredke 10 1020 V

569171 O 069022 O 069022 – Osredke 10 Osredke 10 685 V

569172 JP 569171 JP 569171-Drčar Drčar 335 V

18 569180 O 069022 O 069022-Vinje 56, 62…-Vinje 86 Vinje 86 519

569181 O 069022 O 069022-Vinje 62-Vinje 86 Vinje 86 370 V

569182 JP 569181 JP 569181-Vinje 69-Vinje 70 Vinje 70 76 V

569183 JP 569181 JP 569181-Vinje 71-Vinje 72 Vinje 72 73 V

19 569190 O 069022 O 069022-Vinje 2, 2a, 3b, 98, 108-Vinje 119 Vinje 119 473

569191 O 069022 O 069022 (D)-Vinje 2, 3b-Vinje 98-JP 569193 (križišče) JP 569193 273 V

569192 JP 569191 JP 569191-Vinje 2a Vinje 2a 53 V

569193 O 069022 O 069022 (L)-križišče s JP 569191-Vinje 108, 109 Vinje 119 147 V

20 569210 O 069022 O 069022-Vinje 28, 29,17, 16-O 073072 O 073072 746 V

21 569220 O 069022 O 069022 (L)-Vinje 6a Vinje 6a 155 V

22 569230 O 073072 O 073072-zajetje-Vinje 21a Vinje 21a 1088

569231 O 073072 O 073072 (D)-Vinje 19-Vinje 21a Vinje 21a 807 V

569232 JP 569231 JP 569231-mimo zajetja-parc.št.111/3 Parc.št.111/3 281 V

23 569240 O 069022 O 069022 (D)-Vinje 8-Vinje 8b Vinje 8b 118 V

24 569250 O 069022 O 069022 (L)-Vinje 1a Vinje 1a 147 V

25 569260 O 069022 O 069022-Kamnica 40-Kamnica 34 Kamnica 34 213 V

26 569270 O 069022 O 069022-Kamnica 11-Kamnica 9 Kamnica 9 142 V

27 569280 O 069022 O 069022-Kamnica 16-vzporedno z G1 108-Podgora 27 JP 569294 (OMV) 4191

569281 O 069022 O 069022-Kamnica 16, 13-Petelinje-Podgora 27-JP 569294 JP 569294 (OMV) 2243 V

569282 JP 569281 JP 569281-G1 108 G1 108 347 V

569283 JP 569281 JP 569281-čez G1 108-čez polje-O 069021 O 069021 473 V

569284 JP 569281 JP 569281-Podgora 28-Podgora 20 Podgora 20 405 V

569285 JP 569281 JP 569281-podvoz G1 108-Kleče-O 069021 (Kleče 21) O 069021 566 V

569286 JP 569285 JP 569285-4 uvozi—izvozi na G1 108 (Kleče) G1 108 157 V

28 569290 JP 569281 JP 569281-Podgora 6-Zajelše-Zaboršt 55-G1 108-Dol O 069021 2692

569291 JP 569281 JP 569281-Podgora 6-Zajelše-Zaboršt 55-G1 108-Dol  O 069021 1470 V

569292 JP 569291 JP 569291-Podgora 8, 11, 27-JP 569281 JP 569281 217 V

569293 JP 569291 JP 569291-Zajelše 42, 43-Zajelše 33 Zajelše 33 198 V

569294 JP 569291 JP 569291-OMV-G1 108 G1 108 453 V

569295 JP 569291 JP 569291-Zajelše 26-Zajelše 28 Zajelše 28 53 V

569296 JP 569291 JP 569291-Zajelše 19-JP 569291 JP 569291 145 V

569297 JP 569291 JP 569291-Zajelše 3-Zajelše 8 Zajelše 8 156 V

29 569300 JP 569291 JP 569291-Zaboršt-Zajelše 74 Zajelše 74 1002

569301 JP 569291 JP 569291-Zaboršt 72-Zajelše 74 Zajelše 74 627 V

569302 JP 569301 JP 569301-Zaboršt 66-Zaboršt 17 Zaboršt 17 87 V

569303 JP 569301 JP 569301-Zajelše 57, 59-Zajelše 60 Zajelše 60 164 V

569304 JP 569301 JP 569301-Zajelše 63, 65-Zajelše 70 Zajelše 70 124 V

30 569310 JP 569291 JP 569291-Zaboršt-O 071064 O 071064 2964

569311 JP 569291 JP 569291-Zaboršt 33-O 071064 O 071064 1351 V

569312 JP 569311 JP 569311-Zaboršt 19, 14-JP 569312 JP 569312 382 V

569313 JP 569311 JP 569311(kapelica)-podvoz-O 069021 O 069021 304 V

569314 JP 569311 JP 569311-Zaboršt 13a Zaboršt 13a 335 V

569315 JP 569311 JP 569311-Zaboršt 10, 11b-JP 569311 JP 569311 540 V

569316 JP 569311 JP 569311-G1 108 G1 108 52 V

31 569320 O 069021 O 069021-Beričevo(cerkev)-G1 108-čez polje-Pšata LC 071010 1082 V
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Št. ceste/ Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Uporaba
odseka

32 569330 O 069021 O 069021-Brinje-čez G1 108-reaktor-obč.meja JP 573196 913
569331 O 069021 O 069021-Brinje 28-čez polje-G1 108 G1 108 265 V
569332 G1 108 G1 108-reaktor (Brinje 4) Brinje 4 242 V
569333 JP 569332 JP 569332-čez polje-obč.meja JP 573196 406 V

33 569340 O 069021 O 069021-Beričevo 24 Beričevo 24 100 V
34 569350 O 069021 O 069021-Brinje 18a-G1 108 G1 108 397 V
35 569360 O 069021 O 069021-Beričevo 17-podvoz G1 108-O 071012 O 071012 266 V
36 569200 G1 108 G1 108-Beričevo-O 069021 O 069021 716

569201 G1 108 G1 108-Beričevo 25-O 069021 O 069021 227 V
569202 JP 569201 JP 569201-Beričevo 35-JP 569203 JP 569203 297 V
569203 G1 108 G1 108-Beričevo 41b-O 069021 O 069021 192 V

37 569370 O 069021 O 069021-Beričevo 56-Beričevo 51 Beričevo 51 108 V
38 569380 O 069021 O 069021(parkirišče Prislan)-čez travnik-Beričevo Beričevo (n.h.) 184 V
39 569390 O 069021 O 069021-Videm 2a-O 071065 O 071065 211 V
40 569400 O 071065 O 071065-Videm 7c-Videm 6c Videm 6c 97 V
41 569410 O 071065 O 071065-Videm 10-Videm 10m Videm 10m 232 V
42 569420 O 071065 O 071065-Videm 21d-Videm 21a Videm 21a 165 V
43 569430 O 069021 O 069021-Videm-JUB-Mlinščica (mostiček) Mlinščica (most) 1704

569431 O 069021 O 069021-Videm 18-Videm 25d-JUB-Dol 13-O 069021 O 069021 818 V
569432 JP 569431 JP 569431-Videm 26a-Videm 28 Videm 28 168 V
569433 JP 569431 JP 569431-Videm 48-O 069021 O 069021 153 V
569434 JP 569431 JP 569431-Dol 25a-Dol 26-Mlinščica (mostiček) Mlinščica (most) 315 V
569435 JP 569434 JP 569434-Dol 26-za JUBom-Dol 28a Dol 28a 250 V

44 569440 O 069021 O 069021-Videm 40-Videm 40h Videm 40h 98 V
45 569450 O 069021 O 069021-Videm 32-Videm 30 Videm 30 116 V
46 569460 G1 108 G1 108-Videm 38 (križišče)-Dol 3a Dol 3a 344

569461 G1 108 G1 108-Dol 1-Dol 3a-JP 569313 JP 569313 221 V
569462 JP 569461 JP 569461-Videm 41-Videm 38 Videm 38 123 V

47 569470 O 069021 O 069021-Kleče 9-Kleče 20 Kleče 20 272 V
48 569480 O 069021 O 069021-Dolsko 10-čez O 069031-Dolsko 57a Dolsko 57a 783 V
49 569490 G1 108 G1 108-Dolsko-O 069021 O 069021 694

569491 G1 108 G1 108-Dolsko 13-O 069021 O 069021 267 V
569492 JP 569491 JP 569491-Dolsko 83-Dolsko 75-O 069021 O 069021 323 V
569493 JP 569492 JP 569492-Dolsko 85a Dolsko 85a 104 V

50 569500 O 069021 O 069021-Dolsko 60-Dolsko 107-pokopališče-G1 108 G1 108 1393
569501 O 069021 O 069021-Dolsko 46-Dolsko 63-G1 108 G1 108 371 V
569502 JP 569501 JP 569502-Dolsko 107-pokopališče-G1 108 G1 108 1022 V

51 569510 O 213072 O 213072-Laze 4-Laze 20-Žel. postaja-Laze 2-JP 569510 JP 569510 1251 V
52 569520 O 213072 O 213072-Laze 46-Laze 50 Laze 50 126 V
53 569530 O 213072 O 213072 (podvoz)-ob železnici LC 213070 1179 V
54 569540 O 213072 O 213072-Laze 41-Laze 44-obč. meja LC 213030 2960 V
55 569550 G1 108 G1 108-Senožeti 16 Senožeti 16 166 V
56 569560 G1 108 G1 108-Senožeti 73a Senožeti 73a 498

569561 G1 108 G1 108-Senožeti 78-Senožeti 73a Senožeti 73a 350 V
569562 JP 569561 JP 569561-Senožeti 79-Senožeti 84 Senožeti 84 148 V

57 569570 G1 108 G1 108-Senožeti 92-Senožeti 101 Senožeti 101 424
569571 G1 108 G1 108-Senožeti 92 Senožeti 92 234 V
569572 JP 569571 JP 569571-Senožeti 97 Senožeti 97 50 V
569573 JP 569571 JP 569571-Senožeti 101 Senožeti 101 140 V

58 569580 G1 108 G1 108-Senožeti 116 Senožeti 116 108 V
59 569590 G1 108 G1 108-Senožeti 126 Senožeti 126 1599

569591 G1 108  G1 108-Senožeti 4-Senožeti 23-Senožeti 19a-G1 108 G1 108 1185 V
569592 JP 569591 JP 569591-Senožeti 107-JP 569580 JP 569580 98 V
569593 JP 569591 JP 569591-Senožeti 106-Senožeti 120-Senožeti 126 Senožeti 126 316 V

60 569630 G1 108 G1 108-Senožeti 13-G1 108 G1 108 239 V
61 569600 O 069053 O 069053-Senožeti 59-Senožeti 61 Senožeti 61 137 V
62 569620 O 208282 (D) podvoz G1 108  Senožeti 57 215 V
63 569610 O 069053 O 069053-Senožeti 34-Senožeti 45-Senožeti 62-O 069053 O 069053 2208 V
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IDRIJA

3753. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97 in 10/98) in 26. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občin-
ski svet občine Idrija na seji dne 29. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe
do sprejetja proračuna Občine Idrija

za leto 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1999 se

javna poraba Občine Idrija začasno financira po proračunu
za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sred-

stva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu
za leto 1998, razen sredstev za naloge, opredeljene z za-
konskimi predpisi, investicijsko vzdrževanje in investicije.

Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpi-
sih, se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu leta 1998 že
začete.

3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po tem

odloku so sestavni del proračuna Občine Idrija za leto 1999.

4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktiv-

nosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega odloka za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.

O doseženih prihodkih in odhodkih župan poroča ob-
činskemu svetu mesečno.

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

listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 1999.

Idrija, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

3754. Odlok o turistični taksi v Občini Idrija

Občinski svet občine Idrija je na seji dne 29. 10. 1998
na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Urad-
ni list RS, št. 57/98) in 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Idrija

1. člen
S tem odlokom se določa višino turistične takse, opro-

stitve plačila turistične takse ter način pobiranja in odvajanja
turistične takse, pobrane na območju Občine Idrija.

2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga pla-

čuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališ-
ča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu porav-
na storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.

Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi
v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenoče-
vanje.

3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki je namenjen za

storitve iz prvega odstavka prejšnjega člena, zlasti pa za
financiranje:

– turističnih informacij in usmerjanja s pomočjo ustrez-
ne prometne signalizacije,

– spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma,

– pisnih promocijskih gradiv, filmov in drugih sredstev
za promocijo turistične ponudbe,

– prireditev,
– vzdrževanja in urejanja parkov, zelenic, cvetličnih na-

sadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so name-
njene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in okoljevarstvena društva.

Turistična taksa se mora porabiti v kraju, v katerem je
bila pobrana.

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest pridobljeno pozitivno mnenje Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-
03/Brank dne 28. 10. 1998.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati osno-

ve in merila za razvrstitev cest in drugih prometnih površin
med lokalne ceste na območju Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list SRS, št. 22/83 in 32/88).

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 34404-0003/98
Dol pri Ljubljani, dne 30. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.
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4. člen
Turistična taksa v Občini Idrija znaša 10 točk.

5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v bolnicah,
– učenci, dijaki, študenti, udeleženci vzgojno-izobra-

ževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizira-
jo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter ver-
ske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih ali v zasebnih sobah,

– gojenci socialnovarstvenih zavodov,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem

gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in šport-

nih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in

sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki

prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v med-
narodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetije 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 odva-
jati takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

7. člen
Osebe iz prejšnjega člena nakazujejo pobrano turistič-

no takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na pose-
ben račun občine. Skupaj z nakazilom denarja morajo ose-
be iz prejšnjega člena občini in pristojnemu davčnemu orga-
nu predložiti tudi mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.

8. člen
Sredstva turistične takse se porabljajo po programu, ki

ga za vsako leto sprejme lokalna turistična organizacija. Pri
pripravi programa mora biti upoštevano načelo, da se turi-
stična taksa porabi v kraju ali za kraj, v katerem je bila
pobrana.

Do ustanovitve lokalne turistične organizacije po 3.
členu zakona o pospeševanju turizma program porabe sred-
stev turistične takse sprejme župan na predlog odbora za
turizem.

O porabi sredstev morajo uporabniki dati poročilo ob-
činskemu svetu vsako leto do 28. februarja za preteklo leto.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata pristojni

davčni organ ter pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pooblastil.

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

listu RS.

Št. 41711-4/98
Idrija, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

JESENICE

3755. Program priprave za zazidalni načrt Cesta
železarjev – Gasilski dom

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 45. člena (Uradni list RS, št.
38/95, 19/96 in 37/96) je župan Občine Jesenice dne
23. 10. 1998 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
za zazidalni načrt Cesta železarjev – Gasilski

dom

I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA

1. člen
Po veljavnem družbenem planu Občine Jesenice za

obdobje od 1986 do 2000 (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list
RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97 in 51/98) je območ-
je Cesta železarjev – gasilski dom označeno z oznako
J2/S14/2 in je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta
Cesta železarjev – Gasilski dom (v nadaljevanju: ZN);

2. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema ZN, sub-
jekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja
oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna
za pripravo ZN.

II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega

načrta
Območje ZN Cesta železarjev – Gasilski dom je dolo-

čen v grafičnem delu sprememb in dopolnitev družbenega
plana (Uradni list RS, št. 51/98) in na jugu meji na Cesto
železarjev in na Cesto Borisa Kidriča, na severu z območjem
železnice Jesenice – Ljubljana, na zahodu na traso bivše
ozkotirne železnice, na jugu se zaključuje pred začetkom
naselja Slovenski Javornik. Površina območja, ki ga ureja
ZN znaša približno 64.668 m2.
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ZN mora biti pripravljen skladno z določili zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju:
ZUNDPP) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag
in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 14/85) (v nadaljevanju: navodilo) ter zakon o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upošte-
vati pri pripravi ZN so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in
dopolnitvami (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90,
31/90, 30/96, 46/97 in 51/98),

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),

– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jese-
nice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,

– osnutek urbanistične zasnove mesta Jesenice,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-

vah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve...) .

3. Posebne strokovne podlage za ZN
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnut-

ka ZN pripravijo posebne strokovne podlage za celotno
območje ZN ter poročilo o presoji vplivov na okolje, kolikor
se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to potreb-
no. Posebne strokovne podlage morajo vključevati ureditev
obcestnega prostora, ureditev priključkov na glavno cesto,
ureditev trase ozkotirne železnice, predvideno pozidavo in
zazelenitev.

III. SOGLASJA, POGOJI IN MNENJA

4. člen
V postopku izdelave ZN se od organov in organizacij

pridobijo pogoji in mnenja, ki se nanašajo na obravnavano
področje. Organi in organizacije morajo v 30 dneh po preje-
mu vloge posredovati svoje pogoje oziroma mnenja, sicer
se šteje, da pogojev nimajo.

5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN iz prejšnjega člena
so:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, Izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljan-
ska 19, Bled,

– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kra-
nju, Tomšičeva 44, Kranj,

– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za strate-
gijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj,

– JP JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice,
– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice,
– Krajevna skupnost Javornik – Koroška Bela, Kidriče-

va 37c, Jesenice,
– ostali organi in organizacije, če se v postopku ugoto-

vi, da so njihova soglasja potrebna.

Organi in organizacije, ki podajo soglasja brez pogojev
k dopolnjenem osnutku ZN so:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljan-
ska 19, Bled,

– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za strate-
gijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj.

6. člen
Na izdelani osnutek ZN morajo soglasodajalci v 30

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

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec os-
nutka ZN upošteval zahtevane pogoje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

7. člen
Naročnik in investitor ZN je Občina Jesenice, C. m.

Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec ZN bo določen naknadno po ustaljeni pro-

ceduri, ki jo določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97).
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V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE
IN SPREJEMA ZAZIDALNEGA NAČRTA

8. člen
Posebne strokovne podlage

za ZN 90 dni po podpisu
pogodbe
z izdelovalcem

Osnutek ZN 60 dni po potrjenih
posebnih
strokovnih
podlagah

Stališča do pripomb 15 dni po prejemu
pripomb iz javne
razgrnitve

Predlog ZN 45 dni po sprejetju
stališč do pripomb

Končno gradivo 15 dni po sprejetju
ZN na občinskem
svetu

– S pripravo posebnih strokovnih podlag za ZN se
prične po podpisu pogodbe z izvajalcem.

– Posebne strokovne podlage obravnava pristojna de-
lovna skupina.

– Osnutek ZN se izdela na podlagi potrjenih posebnih
strokovnih podlag.

– Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor
ugotovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine opredeljen v
ZUPDPP ter navodilu, predlaga županu, da osnutek javno
razgrne.

– Župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomeseč-
ni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep se objavi v Uradnem
listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jeseni-
ce in sedežu Krajevne skupnosti Sava ter sedežu Krajevne
skupnosti Javornik – Koroška Bela za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
v KS Sava in KS Javornik – Koroška Bela.

– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.

– V času javne razgrnitve se osnutek ZN posreduje v
obravnavo Občinskemu svetu občine Jesenice.

– Po končani javni razgrnitvi župan Občine Jesenice,
na podlagi strokovnih stališč ter obravnave pristojne delovne
skupine, zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih
v času trajanja javne razgrnitve in zadolži strokovno organi-
zacijo – izvajalca za pripravo dopolnjenega osnutka.

– Župan Občine Jesenice posreduje dopolnjen osnu-
tek ZN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga spre-
jem ZN z odlokom.

– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

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

veljati z dnem objave.

Št. 352-41/98
Jesenice, dne 23. oktobra 1998.

Župan
Občine Jesenice

dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

3756. Sklep o delnem povračilu stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje v
Občini Jesenice in Občini Žirovnica za volitve, ki
bodo 22. novembra 1998

Na podlagi 20. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je
Občinski svet občine Jesenice na redni 44. seji dne 21.
oktobra 1998 sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organiziranje

in financiranje volilne kampanje v Občini
Jesenice in Občini Žirovnica za volitve,

ki bodo 22. novembra 1998

1
Organizatorji volilne kampanje za volitve članov Občin-

skega sveta občine Jesenice in Žirovnica, katerim listam so
pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico
do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev na
posameznega volilnega upravičenca v občini.

2
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, so organizatorji volilne kam-
panje oziroma kandidati za župana pri ponovnem glasovanju
upravičeni do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev na posa-
meznega volilnega upravičenca na ponovnem glasovanju.

3
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na podlagi
vložene zahteve delno povrnejo stroški za organiziranje in
financiranje volilne kampanje iz sredstev proračuna občine
Jesenice v roku 60 dni po izvedenih volitvah.

4
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 008-2/98
Jesenice, dne 21. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

KOBILJE

3757. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93) in na podlagi 20. člena statuta
Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) je Občinski svet
občine Kobilje na 34. izredni seji dne 17. 8. 1998 sprejel
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O D L O K
o taksah za obremenjevanje okolja

1. člen
Odlok določa višino, način obračunavanja in plačeva-

nja takse za obremenjevanje okolja v Občini Kobilje zaradi
odpadkov pri čiščenju komunalnih odpadnih vodah ter zara-
di posegov v okolje, ki zmanjšujejo njegovo rabo in izkori-
ščanje ob zgraditvi objektov, ki služijo ravnanju z odpadnimi
vodami.

I. ZAVEZANCI

2. člen
Zavezanci za plačilo takse so gospodinjstva, podjetniki

in pravne osebe, za katere velja obveza o priključitvi na javni
infrastrukturni sistem ravnanja z odpadki ali oskrbe s pitno
vodo.

Zavezanci za plačilo takse so tudi gospodinjstva, pod-
jetniki in pravne osebe, ki se oskrbujejo z vodo iz lastnih ali
skupinskih vodnjakov in ki odvajajo to vodo v greznice,
kanalizacijo ali odprte vodotoke.

II. OSNOVA ZA DOLOČANJE VIŠINE TAKSE

3. člen
Za ustvarjanje odpadkov pri čiščenju odpadnih voda ter

za posege v prostor, ki zmanjšujejo njegovo rabo zaradi
objektov zbiranja in čiščenja odpadnih voda, je osnova za
plačilo takse kubični meter porabljene vode, ki jo obračuna-
va izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo.

Če količina porabljene vode iz lastnega ali skupnega
vira ni določljiva, se uporablja kot normativ povprečna pora-
ba vode na osebo v gospodinjstvu. Za gospodinjstva, pri-
ključena na javni infrastrukturni sistem oskrbe s pitno vodo,
ki so po povprečni porabi vode razvrščena v 3 kategorije,
velja naslednja povprečna poraba vode na osebo:

1. kategorija 4,9 m3

2. kategorija 3,5 m3

3. kategorija 2,4 m3.

4. člen
Plačevanja takse so oproščene pravne osebe, ki imajo

čistilne naprave le za tiste komunalne vode, ki gredo na to
čistilno napravo in jih ta tako očisti, da voda, ki gre iz čistilne
naprave, ne presega predpisane enote obremenitve.

III. VIŠINA TAKSE

5. člen
Taksa za porabljeno vodo na mesec znaša:
– za gospodinjstva 40 SIT/m3

– za podjetnike in pravne osebe 40 SIT/m3.
Občinski svet ob sprejemanju letnega proračuna za

potrebe financiranja letnega programa projekta odloča o
višini takse z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka
o taksah za obremenjevanje okolja.

IV. OBRAČUNAVANJE TAKSE

6. člen
Takso obračunava občinska uprava Občine Kobilje.

7. člen
Zbrana sredstva so prihodek proračuna občine.

8. člen
Zbrana sredstva so namenska. Uporabljajo se za reali-

zacijo programa Ravnanje z odpadnimi vodami.

9. člen
Upravljalec sredstev, zbranih po odloku o lokalnih tak-

sah za obremenjevanje okolja, bo Občinskemu svetu enkrat
letno poročal o prihodkih in porabi sredstev.

Občinski svet pooblašča odbor za vzdrževanje vaškega
vodovoda in ulične razsvetljave za nadzor nad uporabo sred-
stev, zbranih po tem odloku ter za spremljanje in izvajanje
programa.

V. KAZENSKA DOLOČBA

10. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek pravna oseba, če ne izpolnjuje obveznosti plačila
takse za obremenjevanje okolja, določene v 4. členu tega
odloka.

Z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev se kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

Z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev se kaznuje ob-
čan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB

11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

pristojni komunalni inšpektor.

VII. PREHODNA DOLOČBA

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

listu RS, taksa pa se obračunava od 1. 1. 1998.

Št. 352-05-824/98
Kobilje, dne 18. avgusta 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

3758. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kobilje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Obči-
ne Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) je Občinski svet obči-
ne Kobilje na 34. redni seji dne 15. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobilje

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
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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 Kobilje in ceste med

naselji v Občini Kobilje in naselji v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1. 169010 R2-439 R2-439-KOBILJSKA ŠUMA-KOBILJE-R3-724 R3-724 1953 LC –

5. člen
Javne poti (JP) v Kobijlu so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

2. 669010 169010 169010–KOBILJE–PRI KIKLU– GRA-
ČOBARJEVO–GRAMOZNICA MOZNICA 2714 JP –

3. 669020 R3–724 R3–724–KOBILJE–POD ČERTEGOM–669030 669030 461 JP –
4. 669030 669020 669020–POD ČERTEGOM–669040 669040 482 JP –
5. 669040 R3–724 R3–724–KOBILJE–MALI VREJ MALI VREJ 1040 JP –
6. 669050 R2–439 R2–439–MALO KOBILJE–DOMAČIJA KOVAČ DOMAČIJA

KOVAČ
169050 233 JP –

7. 669060 R2–439 R2–439–KOBILJE 169010 KRIŽIŠČE
GAŠPARIČ
169010 1168 JP –

8. 669070 169010 169010–VINSKA KLET FERENCEK–
VINSKA KLET RADIŠIČ POD SV. MARTINOM POD SV.

MARTINOM 284 JP –
9. 669080 169010 169010–VINSKA KLET VARGA POD

SV. MARTINOM–SV. MARTIN POD SV.
MARTINOM 723 JP –

10. 669090 169010 169010–POD SV. MARTINOM–669080 669080 318 JP –
11. 669100 669080 669100–VINSKA KLET SMEJ VIN. KLET

SMEJ 414 JP –
12. 669110 669090 669090–VINSKA KLET SMEJ–

VINSKA KLET GENC VIN. KLET
GENC 123 JP –

13. 669120 669090 669090–KAPELICA–
VINSKA KLET FERENCEK–669080 669080 166 JP –

14. 669130 669020 669130–KOBILJSKA ŠUMA–669080 VIN. KLET
SMEJ 435 JP –

15. 669140 R2–439 R2–439–LOVSKI DOM LOV. DOM 310 JP –
16. 669150 R2–439 R2–439–GOZD–DRŽAVNA MEJA (H) MEJA MADŽ. 1842 JP –

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste (št. 347–05–144/98–03/Brank z dne
22. 10. 98.)

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

listu RS.
Št. 344–04/98
Kobilje, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine Kobilje

Avgust Gjerek l. r.
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LAŠKO

3759. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Laško za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98), 3. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98)
in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95)
je Občinski svet občine Laško na seji dne 20. oktobra 1998
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Laško

za leto 1998

1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 1998

(Uradni list RS, št. 3/98, 50/98) se spremeni tako, da
glasi:

“Proračun Občine Laško za leto 1998 je določen v
skupni višini 974,870.641,90 SIT, od tega:

v tisoč SIT
Bilanca prihodkov Račun

in odhodkov  financiranja

Prihodki  974,871 –
Odhodki 894,881 79,990
Presežek 79,990 –
Primanjkljaj – 79,990

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.”

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

nem listu RS.

Št. 403-208/97
Laško, dne 20. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3760. Odlok o turistični taksi v Občini Laško

Na podlagi 21.do 28. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni  list RS, št. 57/98) in 23. člena statuta
Občine Laško (Uradni  list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Laško na 36. redni seji dne 20. oktobra 1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Laško

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Laško.

2. člen
Višina turistične takse je določena v točkah, in znaša:
– v turističnih krajih Laško in Rimske Toplice10 točk,
– v drugih krajih 8 točk.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

turistični taksi v Občini Laško (Uradni  list RS, št. 4/91).

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 42305-1/98-02-04
Laško, dne 20. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3761. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni  list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 ter odl. US
Uradni  list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96 39/96 in 44/96 ), 23. člena statuta Občine Laško
(Uradni  list RS, št. 34/95) ter 11. člena odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško (Uradni
list RS, št. 4/91) je Občinski svet občine Laško na 36. seji
dne 20. oktobra 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega

zemljišča za leto 1999 znaša 2,30 SIT.

II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 42008-4/98
Laško, dne 20. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3762. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks na območju Občine Laško za
leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni  list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) ter odl. US
Uradni  list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95,
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9/96, 39/96 in 44/96 ), 23. člena statuta Občine Laško
(Uradni  list RS, št. 34/95) ter na podlagi 1. točke odloka o
komunalnih taksah (Uradni  list RS, št. 34/91) je Občinski
svet občine Laško na 36. seji dne 20. oktobra sprejel

S K L E P

I
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območ-

ju občine Laško za leto 1999 znaša 115 SIT.

II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 42007-10/98-03-04
Laško, dne 20. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3763. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 36. seji
dne 20. oktobra 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi,

parc. št. 1330/6 – sadovnjak v izmeri 197 m2, vpisan v
seznam 19, k.o. Rifengozd. Navedena parcela preneha
imeti status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine
Laško.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Laško na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 46502-7/98-02-03
Laško, dne 20. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3764. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 36. seji
dne 20. oktobra 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi,

parc. št. 884/10 – neplodno v izmeri 118 m2, vpisana v zk.
vl. št. 36, k.o. Debro. Navedena parcela preneha imeti
status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Laško.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Laško na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 4660-110/97-02
Laško, dne 20. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

LJUTOMER

3765. Odlok o turistični taksi na območju Občine
Ljutomer

Na podlagi 10. in 21. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 20. oktobra 1998
sprejel

O D L O K
o turistični taksi na območju Občine Ljutomer

1. člen
S tem odlokom se določa način in višina pobiranja

turistične takse na območju Občine Ljutomer.

2. člen
Na območju Občine Ljutomer se za začasno bivanje

turistov plačuje turistična taksa. Turistična taksa je pavšalni
znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj
stalnega bivališča.

3. člen
Turistična taksa se določa v razponu od 8 do 11 točk.
Vrednost točke turistične takse znaša 14 tolarjev in jo v

skladu z zakonom enkrat letno uskladi vlada RS.
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4. člen
Za določanje turistične takse se na območju Občine

Ljutomer plačuje turistična taksa v naslednji višini:
– v kraju Banovci, Moravci

v Slov. Goricah, Ljutomer in Jeruzalem 11 točk/dan,
– v ostalih krajih 9 točk/dan.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev

za prenočevanje.
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turi-
stična taksa za prenočitev turista se pobira in odvaja tudi v
primeru, če mu ni bilo zaračunano plačilo storitev za preno-
čevanje.

5. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki se nameni za

namene iz 21. in 22. člena zakona o pospeševanju turizma.

6. člen
Oprostitve plačila turistične takse so oproščene osebe

navedene v zakonu. Delne oprostitve oziroma zmanjšanja
plačila turistične takse so oproščene osebe navedene v
zakonu in imetniki turističnih kartic.

7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ, ki o
tem enkrat letno poroča občini.

Nadzor opravlja tudi občinski komunalni inšpektor v
okviru svojih pooblastil.

8. člen
S tem odlokom preneha veljati odlok o določitvi višine

krajevne turistične takse na območju Občine Ljutomer (Urad-
ni list RS, št. 8/91 in 56/93).

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 333-7/98
Ljutomer, dne 20. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

3766. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ljutomer

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 45/94) in 13.
člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95,
71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 44. seji dne
20. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih

službah v Občini Ljutomer

1. člen
Z dopolnitvami tega odloka se dopolni odlok o gospo-

darskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št.
45/94; v nadaljevanju: osnovni odlok).

2. člen
Dopolni se 4. člen osnovnega odloka tako, da se v

prvem odstavku za 7. točko doda nova točka, ki se glasi: »8.
oskrba prebivalstva s plinom«. Ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.

3. člen
Dopolni se 4. člen osnovnega odloka tako, da se v

prvem odstavku za 8. točko doda nova točka, ki se glasi: »9.
upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
in prometa na njih«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

4. člen
Dopolni se 4. člen osnovnega odloka tako, da se v

prvem odstavku v 17. točki oziroma novi 19. točki doda
besedilo: »in oglaševanje«.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 352-01-5/98
Ljutomer, dne 20. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

3767. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98) ter 13. in 77. člena statuta Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer
na seji dne 13. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

– javno dobro, ki je označeno s parc. št. 2792/5 vodotok v
izmeri 56 m2 je pripisano v seznamu II k.o. Ljutomer.

2
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha

imeti status dobrine v splošni lasti – javno dobro in postane
last Občine Ljutomer ter se vknjiži pri ZKV k.o. Ljutomer.

3
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.
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3768. Pravilnik o merilih za določanje dežurstev
prodajaln na območju Občine Ljutomer

Na podlagi 4. člena pravilnika o obratovalnem času
prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97) in 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 20. oktobra 1998
sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določanje dežurstev prodajaln

na območju Občine Ljutomer

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, ki jih morajo

trgovci upoštevati pri prijavi urnika obratovalnega časa pro-
dajaln.

2. člen
Prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne, če obra-

tujejo izven rednega obratovalnega časa, ki je:
– od ponedeljka do petka med 7. in 21. uro;
– ob sobotah med 7. in 18. uro;
– ob nedeljah med 8. in 13. uro za prodajalne z živili.

3. člen
Ob praznikih in dela prostih dnevih, razen prvi dan dva

dni trajajočih praznikov ter na dan državnosti, veliko noč in
božič, lahko obratujejo kot dežurne prodajalne, prodajalne z
živili, cvetličarne in prodajalne s turističnimi spominki ter
časopisi, in sicer med 7. in 12. uro.

4. člen
Prodajalne z živili, ki se nahajajo v neposredni bližini

javnega zavoda in mednarodnega mejnega prehoda lahko
določijo obratovalni čas kot dežurne prodajalne ob nedeljah
od 13. do 16. ure in ob praznikih in dela prostih dneh od
12. do 16. ure.

5. člen
Prodajalne z živili, ki se nahajajo v neposredni bližini

mestne avtobusne postaje in specializirane prodajalne –
trafike, lahko določijo obratovanje kot dežurne prodajalne
med tednom od ponedeljka do sobote od 5. do 7. ure.

6. člen
V poletnem času lahko prodajalne obratujejo kot dežur-

ne prodajalne ob sobotah od 18. do 20. ure. Za poletni čas
se šteje vmesni čas med prehodom iz srednjeevropskega
pasovnega časa na poletno računanje časa in prehodom
nazaj.

7. člen
Bencinski servisi lahko določijo obratovanje kot dežur-

ne prodajalne med tednom od 21. do 7. ure naslednjega

dne, ob sobotah od 18. do 8. ure naslednjega dne in v
nedeljo od 13. do 7. ure naslednjega dne ter ob praznikih in
dela prostih dnevih cel dan.

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

nem listu RS.

Št. 306-7/98
Ljutomer, dne 20. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

3769. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in
olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve
“Pomoč družini na domu”

Na podlagi prve alinee 100. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 – odločba US)
ter 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 44.
seji dne 20. 10. 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določitev oprostitve in olajšave

pri plačilu socialno-varstvene storitve
“Pomoč družini na domu”

1. člen
Ta pravilnik določa merila, po katerih se določi oprosti-

tev in olajšava pri plačilu socialno-varstvene storitve “Pomoč
družini na domu”, ki po zakonu o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 54/94) ni brezplačna.

Pravilnik začasno nadomešča podzakonski akt po 100.
členu zakona o socialnem varstvu in se uporablja do takrat,
ko bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdalo
ustrezen akt.

2. člen
Upravičenec do socialnovarstvene storitve “Pomoč na

domu” lahko uveljavlja oprostitev in olajšavo pri plačilu so-
cialno-varstvene storitve le, če jih izvajajo javni zavodi ali
drugi pooblaščeni izvajalci – koncesionarji (v nadaljevanju:
izvajalci) v skladu s predpisanimi standardi in normativi.

3. člen
Pomoč na domu je v celoti brezplačna za naslednje skupi-

ne upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju storitve:
a) prejemnike denarnega dodatka po zakonu o social-

nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94),
b) prejemnike nadomestila za invalidnost po zakonu o

družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih
oseb (Uradni list RS, št. 41/83),

c) otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po
zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94 in 73/95).

4. člen
Vsi ostali upravičenci storitve so plačila oproščeni v

odvisnosti od njihovega materialnega stanja, ki ga določajo
vsi dohodki in osebni prejemki (v nadaljevanju: ugotovljeni

Št. 464-03-7/98
Ljutomer, dne 20. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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dohodki), ugotovljeni na način, kot ga določa zakon za
prejemnike denarnega dodatka, in sicer:

1. Če ugotovljeni dohodki presegajo 30% in ne dose-
gajo 50% povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v
preteklem letu – znaša olajšava 85%.

2. Če so ugotovljeni dohodki med 51% in 65% pov-
prečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu –
znaša olajšava 75%.

3. Če so ugotovljeni dohodki med 66% in 80% pov-
prečne neto plače zaposlenih v RS v preteklem letu – znaša
olajšava 65%.

4. Če so ugotovljeni dohodki med 81% in 100% pov-
prečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu –
znaša olajšava 50%.

5. Če so ugotovljeni dohodki med 101% in 125% pov-
prečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu –
znaša olajšava 35%.

6. Če so ugotovljeni dohodki 126% ali več povprečne
neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu – znaša
olajšava 0%.

5. člen
O oprostitvah in olajšavah iz 3. člena odloča Center za

socialno delo Ljutomer po predpisih o splošnem upravnem
postopku.

Prispevki upravičencev k ceni storitev pomoči na domu
se plačujejo na ŽR Centra za socialno delo Ljutomer in se
odštevajo od polne cene tako, da vsebujejo mesečni zah-
tevki za občino razlike med polno ceno storitev in doplačili
uporabnikov.

6. člen
Cena storitve pomoči na domu je ob sprejemu tega

pravilnika 1000 SIT/uro in se valorizira najmanj enkrat letno
v skladu z rastjo povprečnih neto plač vseh zaposlenih v RS.

V ceni storitve ostane delež, ki predstavlja neto plačo
negovalke na domu, v višini, kot je določeno v 1. členu
izračuna pristojne službe na dan sprejema tega pravilnika.

7. člen
Ta pravilnik začne velajti osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in se uporablja do sprejema ustreznega pravilnika
vlade RS o oprostitvah za vse socialno-varstvene storitve
javne službe. S tem pravilnikom je izvajalec storitve dolžan
seznaniti vsakega upravičenca pred sklenitvijo dogovora o
izvajanju storitve.

Št. 032-01-7/98
Ljutomer, dne 20. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

SEŽANA

3770. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Sežana za leto 1999

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 32/95 in
55/98) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 23. 10.
1998 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Sežana za leto 1999

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto
1999 znaša 0,54 SIT/m2.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 1999 dalje.

Št. 414-1/97-1
Sežana, dne 23. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

ŠKOCJAN

3771. Sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni
komisiji občine Škocjan

V skladu s tretjim odstavkom 38. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in v skladu s 3. točko okrožnice RVK št. 18-1/96-
1/98, je Občinski svet občine Škocjan na 41. redni seji dne
5. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji

občine Škocjan

Podaljša se mandat Občinske volilne komisije občine
Škocjan:

1. Avbar Bojan, roj. 1955, Kandijska 45, Nm, dipl.
jur., predsednik komisije;

2. Kovačič Darko, roj. 1958, Hrastulje 6, inž. str.,
namestnik predsednika;

3. Zupan Marija, roj. 1954, Škocjan 66, član komisije;
4. Jarc Antonija, roj. 1948, Škocjan 39, namestnik

člana;
5. Nadu Jožica, roj. 1962, Hrastulje 4, član komisije;
6. Božič Martina, roj. 1957, Dol. Dole 5, namestnik

člana tajnik;
7. Pungeršič Slavko, roj. 1963, Jerman vrh 6a, član

komisije;
8. Žnidaršič Marjeta, roj. 1975, Jerman vrh 7, namest-

nik člana.
Sedež občinske volilne komisije bo na sedežu Občine

Škocjan, 8275 Škocjan 67.

Št. 00601-4/98
Škocjan, dne 16. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.
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ŽALEC

3772. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Žalec

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 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

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest

v Občini Žalec

1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kate-

gorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prome-
ta, ki ga prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim

uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s

skrajšano oznako LZ) v mestu Žalec in naselju Prebold;
– v mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako

LK) v mestu Žalec in naselju Prebold;
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne

poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Žalec in ceste med naselji

v Občini Žalec in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Žalec in v naseljih z uvedenim uličnim

sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

1. 490 010 5 Petrovče–Liboje–Košnica 5 6.992 V 2.513
2. 490 020 490050 Žalec–Griže–Sončni hrib–Liboje 490010 7.965 V –
3. 490 030 447 Kaplja vas–Dolenja vas–Griže–Kasaze 490010 11.461 V –
4. 490 040 447 Levec–letališče letališče 430 V –
5. 490 060 490100 Šempeter–Vrbje–Žalec–PETROL 490050 3.315 V –
6. 490 080 490020 Zabukovica–Matke 490100 7.488 V –
7. 490 090 490010 Liboje–Zagreben–Zabukovica 490020 6.938 V –
8. 490 100 447 Šempeter–Šešče–Matke–Griže 490030 8.742 V –
9. 490 110 490250 Vransko–Lipa–Šmartno ob Dreti 697 10.490 V –
10. 490 120 225 M. Braslovče–Dobrovlje–Čreta–Vransko 490110 22.426 V –
11. 490 130 427 Marija Reka 427 9.300 V –
12. 490 140 225 Šentrupert–Zakl–Gomilsko 490240 3.670 V –
13. 490 150 490160 Rakovlje–Kamenče–Gomilsko 447 4.749 V –
14. 490 160 225 Parižlje–Braslovče–M. Braslovče 225 2.873 V –
15. 490 170 490200 Tabor–Miklavž pri Taboru–Grajska vas 490240 6.074 V –
16. 490 180 447 Pondor–Tabor 490200 2.388 V –
17. 490 190 447 Čeplje–Pondor 490180 2.570 V –
18. 490 200 447 Tabor–Loke–Črni vrh–Ravne–Ločica 10 13.615 V –
19. 490 210 10 Zaplanina–Limovce 7.315 V –
20. 490 220 490030 Dolenja vas–Prebold (gaj)–Sv. Lovrenc 490030 2.640 V –
21. 490 240 490150 Gomilsko–Grajska vas–Kaplja vas 490030 4.143 V –
22. 490 250 447 Brode–Vransko 447 2.496 V –
23. 490 260 447 Prekopa–Šmartno–Podvrh–Sp. Gorče 490150 6.944 V –
24. 490 270 490150 Kamenče–Poljče 225 2.235 V –
25. 490 280 447 Hrastje–Orla vas 225 2.024 V –
26. 490 290 490280 Orla vas–Topovlje–Parižlje 490300 2.692 V –
27. 490 300 225 Parižlje–Polzela 695 1.046 V –
28. 490 310 490060 Žalec–Dobriša vas–Petrovče 490010 1.635 V –
29. 490 320 490300 Polzela–TN Polzela–Orova vas 490350 3.548 V –
30. 490 330 694 Andraž–Dobrič–Podvin pri Polzeli 695 7.572 V –
31. 490 340 490330 Gora Oljka cerkev 3.150 V –
32. 490 350 490410 Šempeter–Zalog 694 5.670 V –
33. 490 360 447 Dobrteša vas–Šempeter 490100 1.235 V –
34. 490 370 490350 Založe–Preloge–Podsevčnik 694 5.003 V –
35. 490 380 490390 ELES Podlog–Zg. Grušovlje 490350 2.013 V –
36. 490 390 490410 Podlog–Pekel–Kale–Ponikva 490400 6.603 V –
37. 490 400 4 V. Pirešica–Studence–Ponikva–Podkraj 450160 5.917 V –
38. 490 410 447 Gotovlje–Podlog–Šempeter 447 3.882 V –
39. 490 420 490410 Gotovlje–Jedert–Gotoveljski Zalog–ELES 490390 4.881 V –
40. 490 430 490410 Gotovlje–Ložnica 490440 452 V –
41. 490 440 447 Žalec–Ložnica–Pernovo–Lopata 032010 7.651 V 1.788
42. 490 450 490460 Hramše–Gorca–Pernovo 490440 5.661 V –
43. 490 460 490440 Galicija–Hramše–Pristova 429 5.253 V –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

44. 490 470 490460 Galicija–Zavrh pri Galiciji–Šmartno v R. d. 032010 2.640 V 2.637
45. 490 480 4 Arja vas–Ruše 032050 1.571 V –
46. 490 490 490330 Andraž–Lovče–Okonina 408010 3.900 V –
47. 490 500 490330 Andraž–Podkraj pri Velenju 408010 5.530 V –
48. 490 570 447 Žalec–Vrbje 490020 2.042 V –
49. 490 590 490320 Polzela–Breg pri Polzeli–Ločica ob Savinji 447 2.992 V –
50. 490 600 225 Letuš–Slatina 408080 1.334 V –
51. 032 040 032010 Lopata–Podgora 490440 1.240 V 1.700
52. 032 050 5 Medlog–Babno–Zaloška gorica 4 2.688 V 3.814
53. 038 040 032310 Celje–Petriček–Kasaze 490010 2.376 V 3.132
54. 450 010 4 Zg. Črnova–Sp. Črnova 4 1.950 V –
55. 450 160 4 Socka–Podkraj–Arnače 408010 6.150 V –
56. 282 070 697 Nazarje–Dobrovlje 490120 8.655 V –
57. 423 280 427 Podmeja–Mrzlica Mrzlica 675 V 3750
58. 423 290 423010 Klek–Vrhe–Podmeja 427 2621 V 13299

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

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

1. 490 050 447 447–Žalec–447 447 2.414 V –
2. 490 070 447 447–AP Žalec 490050 443 V –
3. 490 230 490220 Prebold (Cesta v gaj–Trg) 427 472 V –

– mestne in krajevne ceste (LK)

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

1. 490 510 490050 Žalec (Prešernova–Levstikova–Ul. talcev) 490020 420 V –
2. 490 520 490020 Žalec (Hmeljarska–Ul. Ivanke Uranjek) 490050 412 V –
3. 490 530 490070 Žalec (Kidričeva–Bevkova) 490050 452 V –
4. 490 540 490050 Žalec (Cankarjeva–Šilihova–Aškerčeva) 490050 773 V –
5. 490 550 427 Prebold (Na zelenici–TT Prebold) 490220 546 V –
6. 490 560 427 Prebold (blagovnica–VVZ–graščina) 490230 346 V –
7. 490 580 694 Polzela (Cimperman–Špacapan) 490320 310 V –
8. 490 610 447 Žalec (Gotoveljska cesta) 490050 368 V –
9. 490 620 490050 Žalec (Ul. Rista Savina–Levstikova) 490510 513 V –

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Žalec in naselju Prebold so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

1. 992910 490521 Žalec–industrijska cona 490063 918 V –
2. 992920 490062 Žalec–Kajuhova–cesta na Lavo 490021 1.297 V –
3. 992930 490071 Žalec–Maistrova–Čopova 490051 834 V –
4. 992940 490571 Žalec–Partizanska do Levstikova 490621 1.678 V –
5. 992950 490052 Žalec–pokopališče 490541 1.801 V –
6. 992960 490051 Žalec–Šlandrov trg 490052 470 V –
7. 992970 490541 Žalec–šola 490541 1.118 V –
8. 992980 490051 Žalec–Vodnikova do Prežihova 490531 1.008 V –
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7. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

1. 990010 408010 Lovče–Brunšek 792 V –
2. 990020 490490 Lovče–Praprotnik 490490 490 V –
3. 990030 490490 Lovče–Anžlak 490490 700 V –
4. 990040 490330 Grebence 550 V –
5. 990050 490330 Andraž–Dobrič 490330 1.800 V –
6. 990060 490330 Andraž–cesta 694 694 600 V –
7. 990070 490500 POŠ Andraž–cesta 694 694 1.200 V –
8. 990080 490500 Topolovec 500 V –
9. 990090 490500 Dobnik–Grabenšek–cesta 694 694 1.200 V –
10. 990100 694 cesta 694–Brezovec–Tomaž 991500 3.218 V –
11. 990110 694 cesta 694–Jajče–Sevčnikar 2.500 V –
12. 990120 490370 Jakelj 490370 900 V –
13. 990130 490370 Dolinšek 1.500 V –
14. 990140 490370 Poklač 1.200 V –
15. 990150 490270 Poljče–Zakl 490140 987 V –
16. 990160 490270 Kamenče 611 V –
17. 990170 490270 Glinje 311 V –
18. 990180 490300 Parižlje–Preserje 990200 1.277 V –
19. 990190 225 Preserje 168 V –
20. 990200 225 Preserje–Male Braslovče 990390 1.428 V –
21. 990210 490120 Zgornje Gorče 490120 588 V –
22. 990220 490120 Obramlje 850 V –
23. 990230 490160 Braslovče–Braslovško j.–Zgornji Podvrh 2.207 V –
24. 990240 490160 Braslovče–Terasa–Zgornji Podvrh 2.480 V –
25. 990250 490160 Braslovče–pokopališče 362 V –
26. 990260 490260 Žovnek–Strojanšek 1.298 V –
27. 990270 490150 Spodnje Gorče–Parižlje 225 1.585 V –
28. 990280 490150 Golavšek–Žovneško jezero 599 V –
29. 990290 490150 Golavšek–Vratnik 490260 2.082 V –
30. 990300 490160 Braslovče–Preserje 225 922 V –
31. 990310 490160 ceste Rakovlje 490150 648 V –
32. 990320 490290 ceste Topovlje 225 960 V –
33. 990330 490160 Pod vasjo 490160 465 V –
34. 990340 490160 enosmerna Braslovče 490150 148 V –
35. 990350 990240 Terasa Braslovče 318 V –
36. 990360 490290 ceste Parižlje 1 1.641 V –
37. 990370 490290 ceste Parižlje 2 993070 373 V –
38. 990380 990390 Male Braslovče–Orešnik 990390 600 V –
39. 990390 225 Male Braslovče–Letuš 225 3.344 V –
40. 990400 490440 ceste Podgora 032040 1.576 V –
41. 990410 490450 Velika Pirešica–za šolo 192 V –
42. 990420 4 Velika Pirešica–Krimi 4 310 V –
43. 990430 490440 Grmovje–Železno–Pernovo 490440 1.605 V –
44. 990440 990430 Železno mimo Korel 490430 375 V –
45. 990450 990430 Železno–soseska 248 V –
46. 990460 490450 Zelenjak–Vencelj 294 V –
47. 990470 990480 Žabja vas 619 V –
48. 990480 490440 Grmovje–Puša 4 1.189 V –
49. 990490 990430 Železno–Galicija 490460 2.221 V –
50. 990500 990490 Galicija–šola 366 V –
51. 990510 490460 Galicija–Groblek 1.662 V –
52. 990520 490400 Osreke 478 V –
53. 990530 490400 Burjek 403 V –
54. 990540 490470 Zavrh–Kovač 1.030 V –
55. 990550 490470 Zavrh–Ramšak 1.145 V –
56. 990560 490470 Sv. Jungert 2.501 V –
57. 990570 490240 Gomilsko–Zavrte 578 V –
58. 990580 490150 Šmatevž–Vitanc 316 V –
59. 990590 490150 Šmatevž 490140 1.371 V –
60. 990600 490240 Grajska vas–Turk 322 V –
61. 990610 490240 Gomilsko–Šola–pokopališče 249 V –
62. 990620 490150 Gomilsko–Tekavc 144 V –
63. 990630 490240 Grajska vas–Žirovnik 447 615 V –
64. 990640 490240 Grajska vas–Tiselj 138 V –
65. 990650 490410 Gotovlje–ceste v vasi 490420 980 V –
66. 990660 990720 Gotoveljski Zalog–Gojznik 106 V –
67. 990670 490400 Studence–Gotoveljski zalog 490420 1.631 V –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

68. 990680 490420 Gotoveljski zalog–Visoko 490400 1.951 V –
69. 990690 490420 odcep LD Rinka–Sv. Jedert 169 V –
70. 990700 990700 Mehač–Plevno 335 V –
71. 990710 990740 Škafarjev hrib–Mehač–Gotoveljski Zalog 490420 1.371 V –
72. 990720 490410 Gotovlje–Gotoveljski zalog 490420 2.453 V –
73. 990730 993080 soseska Podvin 252 V –
74. 990740 490440 Ložnica–Škafarjev hrib–Gotoveljski zalog 490420 1.390 V –
75. 990750 490440 ceste Škafarjev hrib 990740 2.161 V –
76. 990760 990770 Griže–kolonija–Grabnar 490030 577 V –
77. 990770 490030 Griže–Britno selo–Oblak 490080 2.807 V –
78. 990780 490030 Griže–Velika hosta 490770 2.044 V –
79. 990790 490100 Podkamnik–Britovšek 300 V –
80. 990800 490030 Boršte–do odcep Dolinar 842 V –
81. 990810 490030 Bezovnik 663 V –
82. 990820 490030 Sp. Griže–krožna 490030 512 V –
83. 990830 490030 Sp. Griže–Zakonjšek 907 V –
84. 990840 490030 Sp. Griže–Soseska 934 V –
85. 990850 490030 Limberg 203 V –
86. 990860 490020 Migojnice–vas 490030 881 V –
87. 990870 490030 Migojnice–Goršek 184 V –
88. 990880 990890 Migojnice–Lurd 990890 729 V –
89. 990890 490020 Migojnice–Holobar 490030 881 V –
90. 990900 990860 Migojnice–Zg. Konec 482 V –
91. 990910 990900 Migojnice–Reber–Griže 1.372 V –
92. 990920 490020 Cizej–Užmah 435 V –
93. 990930 990980 Zabukovška vas–Zalokar 490020 1.053 V –
94. 990940 490020 Zabukovica–Dobrajc 420 V –
95. 990950 490020 Kurja vas–Mikolič 457 V –
96. 990960 490080 Kurja vas–Burjan 279 V –
97. 990970 990980 Zabukovica–Odele 288 V –
98. 990980 490020 Zabukovica–Zabukovška vas–Krk 490020 2.177 V –
99. 990990 990770 Breskov nasad 301 V –
100. 993020 990770 Kolonija–Marinko 490020 300 V –
101. 991010 990800 Boršte–Kozel 421 V –
102. 991020 490020 Pongrac–VVZ–Tihi 145 V –
103. 991030 490020 Zabukovica–Močle 624 V –
104. 991040 490020 Kurja vas–Grobelnik 990930 304 V –
105. 991050 490020 Zabukovica–Sigma 282 V –
106. 991060 490020 Marinko–pokopališče 490030 268 V –
107. 991070 225 Slatine–Zornik 756 V –
108. 991080 225 Slatine–Flere 541 V –
109. 991090 225 Slatine–Lebič–Tevž 499 V –
110. 991100 225 Letuš–Obramlje 490120 1.075 V –
111. 991110 991100 Letuš–Lenovšek 122 V –
112. 991120 225 Letuš–Podgorje 1.763 V –
113. 991130 990390 Travner–Korošec 225 364 V –
114. 991140 991120 POŠ Letuš 121 V –
115. 991150 490010 Štajner–Robida 490030 422 V –
116. 991160 490010 Kasaze–Mirosan 490030 851 V –
117. 991170 991160 Kasaze–Provizorij 340 V –
118. 991180 490010 Kasaze–Porence–Podvin 990980 2.986 V –
119. 991190 490010 Slovenski dol–Podvin 991180 1.745 V –
120. 991200 490010 Liboje–Sv. Neža 613 V –
121. 991210 490010 Liboje–ceste za šolo 920 V –
122. 991220 490010 Liboje–Brezje 309 V –
123. 991230 490010 Liboje–Brnica 3.960 V –
124. 991240 490010 Govekov hrib 1.396 V –
125. 991250 490310 Dobriša vas 1.179 V –
126. 991260 490310 Petrovče–vrt 490310 805 V –
127. 991270 490010 Petrovče–ob železnici 1.433 V –
128. 991280 991310 Petrovče–Mazzoni–Drešinja vas 980 V –
129. 991290 490010 Petrovče–Gmajna 1.259 V –
130. 991300 4 Arja vas 2.012 V –
131. 991310 490010 Petrovče–Drešinja vas–Levec 5 2.176 V –
132. 991320 490040 Levec–ulice 2.333 V –
133. 991330 490480 Arja vas–Ruše 649 V –
134. 991340 490480 Ruše (Arja vas 82–91) 490480 235 V –
135. 991350 490590 Ločica ob Savinji (Savinja) 694 1.515 V –
136. 991360 991350 Ločica ob Savinji (Struga) 1.301 V –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

137. 991370 991350 Ločica ob Savinji–Breg pri Polzeli 490590 2.181 V –
138. 991380 694 Ločica ob Savinji–Dobrteša vas 447 618 V –
139. 991390 694 Ločica ob Savinji (železnica) 590 V –
140. 991400 694 Zadružni dom–Štahl–Breg 972 V –
141. 991410 991370 Breg (med Srugo in železnico) 1.553 V –
142. 991420 490320 Orova vas–pokopališče–Cizej 694 691 V –
143. 991430 490590 Breška gmajna 246 V –
144. 991440 490590 Breška gmajna–ob Savinji 900 V –
145. 991450 490320 Polzela–za Garantom 1.118 V –
146. 991460 694 Polzela (cerkev–Rojšek) 490320 508 V –
147. 991470 490320 Polzela (proga–struga–Ložnica) 991460 1.042 V –
148. 991480 694 Polzela–center 991460 860 V –
149. 991490 694 Polzela–Šenek 244 V –
150. 991500 695 Slatine–Tomaž 490330 2.211 V –
151. 991510 694 Polzela (za Komendo) 695 2.766 V –
152. 991520 490320 Garant–ž.p. 490300 625 V –
153. 991530 490300 Polzela–ob progi 490320 587 V –
154. 991540 695 Zg. Polzela 490300 1.060 V –
155. 991550 993110 cesta na Vimperk 516 V –
156. 991560 695 Podvin pri Polzeli 993110 2.831 V –
157. 991570 490330 Zg. Podvin (Baš) 459 V –
158. 991580 695 Zg. Podvin (Cerovšek) 238 V –
159. 991590 694 Polzela–pri pokopališču 105 V –
160. 991600 490350 Založe (Sevčnikar–Korber) 991640 1.486 V –
161. 991610 991640 Založe (Hropot–Petrač) 991620 399 V –
162. 991620 991630 Založe–Dominik 913 V –
163. 991630 490370 Založe (Novi Klošter–Rajter) 490350 1.422 V –
164. 991640 490370 Preloge–Založe 490350 2.324 V –
165. 991650 490390 Ponikva–Brezovo 2.123 V –
166. 991660 490390 Sr. Ponikva 490400 580 V –
167. 991670 450160 Stebovnik 161 V –
168. 991680 450160 Podkraj 2.279 V –
169. 991690 490400 Studence–Marof 450160 3.134 V –
170. 991700 991670 Stebovnik do odcep Cigler 535 V –
171. 991710 991700 Stebovnik do odcep Sp. Golovršan 769 V –
172. 991720 490400 Studence–Vrhe 1.809 V –
173. 991730 490400 Puncerjeva dolina 555 V –
174. 991740 490400 Hrastjek 459 V –
175. 991750 490390 Zg. Ponikva (ceste v vasi) 338 V –
176. 991760 490030 ceste Dolenja vas 391 V –
177. 991770 490030 Kapla vas–Selo 992370 1.337 V –
178. 991780 490030 Sv. Lovrenc–žaga 140 V –
179. 991790 490030 Sv. Lovrenc–cerkev 490220 77 V –
180. 991800 993060 Sv. Lovrenc–Burkelčev hrib–Prebold 427 1.822 V –
181. 991810 993060 Sv. Lovrenc–vzhod 195 V –
182. 991820 490130 Marija Reka–Urankar 423290 3.943 V –
183. 991830 427 Kranjčev mlin–Otavnik 4.816 V –
184. 991920 490220 Prebold–Tolsti vrh–Šmiglova zidanca 3.004 V –
185. 991840 490550 Prebold–Na zelenici 499 V –
186. 991850 490230 Prebold–Graščinska cesta 164 V –
187. 991860 490220 Prebold–Na bazen 490560 190 V –
188. 991870 427 Prebold–Skozi gaj 490220 189 V –
189. 991880 490220 Prebold–Prečna pot 133 V –
190. 991890 490220 Prebold–Na terasi 180 V –
191. 991900 490220 Prebold–Nad tovarno 398 V –
192. 991910 490220 Prebold–Soseska 150 V –
193. 991940 427 Prebold–Na dobravo 196 V –
194. 991930 992370 Prebold–Trg–Reška cesta 249 V –
195. 991950 427 Prebold–Reška cesta 1.185 V –
196. 991960 427 Latkova vas–Lapurjev most 490030 1.096 V –
197. 991970 991980 Grobla–Latkova vas–kapela 991980 1.296 V –
198. 991980 427 Grobla–Gradnja–Latkova vas 427 1.014 V –
199. 991990 427 Latkova vas–447 (Huš, Jančič) 447 1.862 V –
200. 993050 447 Hrastje 447 1081 V –
201. 992010 490100 Šempeter–ulice proti Duri 1.795 V –
202. 992020 490100 Šempeter–ulice za Rimljanom 490360 2.252 V –
203. 992030 490060 Zgornje Roje 633 V –
204. 992040 490060 Spodnje Roje 472 V –
205. 992050 490360 Dobrteša vas–Aero–OŠ 490360 736 V –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe dolžina

odseka odseka občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

206. 992060 490360 ceste Dobrteša vas 1.127 V –
207. 992070 992080 Elektro–Bunker–447 447 706 V –
208. 992080 447 447–Sip–Sp. Grušovlje 490350 691 V –
209. 992090 490350 ceste Sp. Grušovlje 457 V –
210. 992100 490350 ceste Zg. Grušovlje 665 V –
211. 992110 490390 cesta v Grče 1.158 V –
212. 992120 490390 Pekel–Sp. Ponikva–Studence 490400 1.621 V –
213. 992130 490390 cesta v Loke 418 V –
214. 992140 490390 cesta v Kale 356 V –
215. 992150 490390 Pekel–Globoko 2.366 V –
216. 992160 490380 Zalog–Martjaki 1.025 V –
217. 992170 490390 ceste Podlog 383 V –
218. 992180 993060 cesta na Golavo 2.614 V –
219. 992190 490100 Lajnarjev hrib 992260 1.329 V –
220. 992200 490100 cesta v Gmajno 740 V –
221. 992210 490080 cesta Ramšak 32 G 29 2.263 V –
222. 992220 490100 cesta na Hom 2.124 V –
223. 992230 490100 Krk–Mrkulj 683 V –
224. 992240 490100 Cestnik–Kač 541 V –
225. 992250 490100 Zagožen–Velar 301 V –
226. 992260 992190 Bezovnik–Jazbinšek 990810 854 V –
227. 992270 992340 Ojstriška vas–Grajska vas 490240 2.778 V –
228. 992280 447 Kapla–Klovno 32 G 22 678 V –
229. 992290 447 Kapla–Rajovec 199 V –
230. 992300 447 Kapla–Gorjakovo 472 V –
231. 992310 447 Kapla–Florjan 757 V –
232. 992320 447 Kapla–Marn 605 V –
233. 992330 447 Kapla–Pondor 490180 688 V –
234. 992340 490200 Ojstriška vas–Kapla 447 1.180 V –
235. 992350 992340 Ojstriška vas–Turnšek 992340 452 V –
236. 992360 490200 Tabor–Nogradi 490200 2.156 V –
237. 992370 490170 Miklavž–Kisovar–Grajska vas 490240 11.504 V –
238. 992380 992370 Škrabar–Popel 991820 1.176 V –
239. 992390 490200 Loke–Vrhe 5.516 V –
240. 992400 490180 Tabor (Kobale–Hrastnik) 490180 285 V –
241. 992410 447 Vindija 513 V –
242. 992420 490200 Loke–Miklavž 992370 1.659 V –
243. 992430 992470 Trnava–Šentrupert 992450 677 V –
244. 992440 490140 Trnava–Mengeš 345 V –
245. 992450 225 Šentrupert 447 696 V –
246. 992460 490280 ceste Orla vas 1367 V –
247. 992470 490140 Trnava–Žirovnik 447 922 V –
248. 992480 490120 Podgrad–Križnik 449 V –
249. 992490 490110 Kovk 31 G 15 767 V –
250. 992500 490110 Prapreče–Merinca 1.587 V –
251. 992510 490120 Klokočovec–Klance 1.667 V –
252. 992520 490250 Brode–Selo 1.280 V –
253. 992530 992550 Prekopa–Jevše 1.598 V –
254. 992540 992550 Prekopa–Čeplje 447 663 V –
255. 992550 490260 Prekopa–Stopnik–Čeplje 447 2.108 V –
256. 992560 992550 Stopnik 613 V –
257. 992570 992550 Čeplje–Zaboršt–Stari grad 1.605 V –
258. 992580 992520 Selski Graben 1.101 V –
259. 992590 992620 soseska Inde 88 V –
260. 992600 490250 Brode–Tešova 490120 1.401 V –
261. 992610 992550 Čeplje–grič 347 V –
262. 992620 992630 Vransko–Briše 992600 1.373 V –
263. 992630 490250 Vransko (cerkev–bloki–Videm) 490120 938 V –
264. 992640 490250 Vransko (Novak–Učakar) 447 487 V –
265. 992650 490250 Brode–Tržca 650 V –
266. 992660 490250 Brode–Grič 246 V –
267. 992670 490200 Ločica–Zahomce–Dol–Tabor 490180 8.475 V –
268. 992680 10 Ločica–Pestotnik 178 V –
269. 992690 10 Brce 1.081 V –
270. 992700 490210 Limovce–Zlokarje 10 2.954 V –
271. 992710 992700 Zgornje Limovce 625 V –
272. 992720 992680 Ločica–Papež 735 V –
273. 992730 490250 Goričan–447 447 254 V –
274. 992740 490250 Trg–bloki 992630 124 V –
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275. 992750 490250 Cencelj–Maček 992630 138 V –
276. 992760 992630 bloki–Trčak 490120 478 V –
277. 992770 490110 Vransko–Podgorica 314 V –
278. 992780 490250 Trg–soseska (mimo Ocvirk) 992630 223 V –
279. 992790 490250 cesta Petrol 447 76 V –
280. 992800 447 Prekopa–Blate–Podlog 32 G 2 1.654 V –
281. 992810 447 Čeplje–Rojšek 447 424 V –
282. 992820 490570 Vrbje (od GD mimo KD) 523 V –
283. 992830 992820 Vrbje (KD–Krajnc) 128 V –
284. 992840 490570 Vrbje (GD–C. žalskega tabora) 490060 313 V –
285. 992850 490570 Štravs–ribnik 571 V –
286. 992860 490570 Vrbje (trgovina–Miklavžin) 158 V –
287. 992870 490570 Vrbje (trgovina–Hercog) 278 V –
288. 992880 490570 Hlade–Marinovič–Žolnir 779 V –
289. 992890 490570 Miklavžin–Jošt 150 V –
290. 992900 992820 Pasarič–kombinat–igrišče 490570 845 V –
291. 992990 447 447–Sp. Ložnica–Ložnica–LC 44 490440 1.588 V –
292. 993010 992990 Sp. Ložnica–Juteks–Zg. Ložnica–LC 44 490440 504 V –
293. 993020 490020 Grabner–kolonija 528 V –
294. 993030 490020 Griže–Žalec (kolesarska) 490020 1.880 V –
295. 993040 992080 SIP–ŽP–Bunker 992070 360 V –
296. 993060 490030 Sv. Lovrenc–Matke 490100 921 V –
297. 993070 490590 Breg–Breška gmajna 694 999 V –
298. 993080 490440 LC 44–Ložnica–soseska Podvin–LC 44 490440 1.118 V –
299. 993090 5 Drešinja vas–sever 1.061 V –
300. 993100 5 Drešinja vas–jug 500 V –
301. 993110 695 Podvin–Grajf–Tomaž 991500 2.030 V –
302. 993120 490460 Galicija–Bojc 480 V –
303. 993130 427 Zg. Prebold–Sv. Lovrenc 490220 850 V –
304. 908990 426 Rečica–Roje–Letuš 426 2.688 V –
305. 923870 423290 Sp. Cestnik–Medvešek–Tomaž 423290 935 V –

8. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem

odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št. 347–05–144/98–03/Brank z dne
21. 7. 1998.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

lokalnih in nekategoriziranih cestah (Uradni list SRS, št.
8/78, 30/81) z dne 27. 3. 1978.

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

nem listu RS.

Št. 344–01/0027/98–02–09
Žalec, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, ek. l. r.

ŽELEZNIKI

3773. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Železniki

Na podlagi 30., 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list
RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95), na podlagi uredbe o prostorsko ureditvenih
pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 61/94) in na podlagi 10. in 17.
člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 6/95, 18/96 in 47/96) je Občinski svet občine Železni-
ki na 32. redni seji dne 21. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgororočnega in srednjeročnega
plana Občine Škofja Loka za obdobje

1986–2000 za območje Občine Železniki
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1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
14/86, 11/87, 3/89), dopolnjen (Uradni list RS, št. 47/93) in
v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen (Uradni list RS, št.
47/93) in (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89)
v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan.

Spremembe in dopolnitve izhajajo iz razdelitve bivše
Občine Škofja Loka na Občino Železniki in ostale, iz spre-
memb strategije razvoja nove Občine Železniki, iz potrebe
po preverbi dosedanjih temeljev razvoja in zaradi pobud
prebivalcev po novih površinah namenjenih za gradnjo in
koriščenje naravnih dobrin.

2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Škof-

ja Loka za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine
Škofja Loka za obdobje 1986–1990 se preimenujejo v
prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Železniki.

3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega

plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za ob-
močje Občine Železniki sestavljajo pisni del in kartografski
del v merilih 1:5000 in 1:25000.

Kartografski del odloka je na vpogled na sedežu Občine
Železniki, Češnjica 48 in na Upravni enoti Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

4. člen
Dolgoročni plan Občine Železniki se spremeni in do-

polni tako, da se glasi:
1. Usmeritve, zasnova in strategija razvoja v prostoru
1.1. Usmeritve razvoja v prostoru
1.1.1. Usmeritve razvoja poselitve in organizacije de-

javnosti v prostoru
Osnovni pogoj za skladnejši socio-gospodarski razvoj v

prostoru je izoblikovati in izvajati strategijo razvoja poselitve,
ki bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonomsko
opravičeno omrežje naselij, humanejše pogoje življenja v
mestnih naseljih in na podeželju, nemoten razvoj in smotrno
organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa
racionalno rabo neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in
varovanje okolja, ter naravnih in ustvarjenih vrednot.

Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poseli-
tve in celovitega razvoja v prostoru moramo upoštevati pred-
vsem naslednje usmeritve:

– naselje Železniki je potrebno razvijati kot občinsko
središče, kot upravno, kulturno, gospodarsko, potrošniško,
oskrbno storitveno in zaposlitveno središče v občini,

– Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Selca, in Sp. Sorica
se bodo razvijali kot oskrbna, izobraževalna, kulturna in sto-
ritvena naselja,

– gospodarski razvoj in raba prostora sta tesno pove-
zana z usmerjanjem poselitve, gradnjo infrastrukture, razvo-
ja družbenih dejavnosti in medobčinskim povezovanjem raz-
voja. Stanovanjska graditev bo skladna z razvojem delovnih
mest in naložbami v gospodarsko in družbeno infrastruktu-
ro. Trend stihijskega naseljevanja bomo ustavili z doslednim
izvajanjem urbanistične, zemljiške in komunalne politike,

– boljšo oskrbo vseh območij je pri sedanji razpršeni
poselitvi mogoče zagotoviti z nadaljnjo krepitvijo izbranih
lokalnih centrov, ki morajo biti predvsem dobro dostopni
gravitacijskemu zaledju in nuditi ustrezno dnevno oskrbo;
odpiranje novih delovnih mest v teh centrih pogojuje tudi
delno priseljevanje prebivalcev, kar dodatno krepi razvoj

naselja in ustvarja pogoje za večjo koncentracijo oskrbnih
dejavnosti,

– učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti in z
organiziranim urejanjem tistih naselij ali njihovih delov, ki so
vsaj delno komunalno že opremljena, ali pa imajo vsestran-
ske dolgoročne razvojne možnosti, tako da je upravičeno
usmerjati v njihovo urejanje tudi večje začetne investicije,

– zahtevna priprava stavbnih zemljišč, visoka cena ko-
munalne in energetske oskrbe, sedanja in bodoča delovna
mesta ter prometne povezave pogojujejo koncentracijo in
širitev poselitve v osrednjem urbaniziranem območju občine
v izbranem lokalnem centru Železniki.

Intenzivnejši razvoj v občini je mogoč le pod pogojem,
da se na podlagi vsestransko preverjenih prostorskih mož-
nosti in omejitev pravočasno izdela vsa potrebna dokumen-
tacija, da se zagotovi komunalna in prometna infrastruktura
ter da graditelji upoštevajo veljavno dokumentacijo.

Smiselno je usmerjati tudi nekoliko hitrejši razvoj osta-
lih naselij, vendar v mejah prostorskih možnosti, ki so v
večini naselij omejene. V največji možni meri je potrebno
preprečevati neorganizirano rast naselij.

Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli le z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna pove-
zanost, možnosti zaposlitve za kmete – delavce v bližini
doma, zagotovitev osnovnega komunalnega standarda in
osnovne oskrbe, stimuliranje in usmerjanje razvoja primar-
nih dejavnosti, možnosti načrtovane novogradnje stanovanj-
skih in gospodarskih objektov.

Varovanje vodnih virov, kot prednostna naloga sklad-
nega dolgoročnega razvoja, zahteva dosledno upoštevanje
režimov varstvenih območij vodnih virov in stalno spremlja-
nje možnih vplivov iz širšega območja.

Sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih
voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih virov z drugimi
posegi v prostor, je prvi temeljni pogoj in naloga za ustvarja-
nje zdravih bivalnih pogojev v občini, drugi pa je skrb za
čistost okolja in sistematično reševanje problema odpadkov.

S primerno razmestitvijo in izvorom proizvodnih ter dru-
gih dejavnosti v prostoru bomo varovali okolje in postopoma
izboljšali negativne vplive dosedanjega razvoja; onesnaže-
nje vode, zraka, tal, hrup, neprimerna preobrazba kmetijskih
in gozdnih površin, degradirana območja in neustrezna ur-
banizacija.

Naravno in kulturno dediščino bomo ohranili le s pravo-
časnim vrednotenjem te dediščine in uskladitvijo z razvojem
drugih dejavnosti, predvsem pa z zagotovitvijo programa
vključevanja naravne in kulturne dediščine v družbeno in
gospodarsko življenje.

Pri usmerjanju poselitve je pomembna racionalna izra-
ba površin znotraj ureditvenih območij naselij, ter že zgraje-
ne infrastrukture. Z gradnjo v prostoru je potrebno ohranjati
tipiko krajine in varovati vedute na pomembna območja na-
ravne in kulturne dediščine.

Občina bo dajala prednost prenovi obstoječega stavb-
nega fonda pred posegi na nove površine.

1.1.2. Usmeritve za varstvo in razvoj naravne in kultur-
ne dediščine

Varstvo narave
S ciljem negovanja, po potrebi pa tudi obnavljanja na-

rave in krajine, ki naj trajno zagotavlja sposobnost delovanja
ekosistemov, ohranja živalstvo in rastlinstvo vključno z nju-
nim življenjskim okoljem, sposobnost obnavljanja in trajnega
ustvarjanja naravnih dobrin ter različnost, svojevrstnost in
lepoto narave in krajine v njuni celoti bomo varovali naravno
dediščino.

Na podlagi doslej evidentirane naravne in kulturne de-
diščine ter nadaljnjih raziskav, odkritij in dognanj bomo pri-
pravili strokovne podlage za pripravo odlokov o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov ter ustrezne
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režime za varovanje in razvoj ostale dediščine. Lokacije
najpomembnejše naravne in kulturne dediščine bomo opre-
mili tako, da bo dostopna in predstavljena širši javnosti. O
najpomembnejši dediščini bomo pripravili tiskano gradivo.

Evidenca naravne in kulturne dediščine v Občini Želez-
niki, ter usmeritve za njuno varstvo in vzdrževanje so oprede-
ljene v gradivu “Strokovne osnove za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Selški dolini.“ (LRZVNKD, april 1983),
ki je sestavni del strokovnih podlag dolgoročnega plana.

Na območju Občine Železniki so opredeljeni naslednji
objekti naravne dediščine.

Z odloki so zavarovana naslednja območja, objekti ozi-
roma lokalitete:

– Staro jedro Železnikov,
– kozolci “toplarji”, Studeno 8, 10,
– lipe pri cerkvi v Sp. Sorici,
– Šoštarjeve lipe v Davči,
– lipa pri Jokelcu, Davča
Med pomembnejšo evidentirano dediščino spadajo še:
Urbanistična dediščina varovana z II. varstvenim reži-

mom:
– Zg. Danje, Sp. Danje, Torka, Trojar, Ravne, Podgo-

re, Zg, in Sp. Sorica, Prtovč, Rudno, Selca, Dolenja vas,
Zali Log.

Urbanistična dediščina varovana s III. varstvenim reži-
mom:

– Dražgoše, Zabrdo, Podlonk, Kališe, Topolje,
– in naselja prevladujočih samotnih kmetij; Podpore-

zen, Davča, Martinj vrh.
Etnološki spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
– Zg. Danje 8 (33), Sp. Sorica 9, Zg. Sorica 32 (35).
Zgodovinski spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
– Potok – spomenik NOB (2510), Podlonk – spome-

nik NOB (2370), Dražgoše – spomenik NOB (590), Lip-
niška planina – spomenik NOB (1010)

in ostali spomeniki:
– Selca 75 – rojstna hiša F. Kosa (25), Dolenja vas –

spomenik NOB (28), Groharjeva hiša v Sorici, grobišča iz
vojnih in povojnih časov ter pomembni objekti iz kulturne
zgodovine.

Umetnostni in arhitekturni spomeniki:
Cerkve:
– Selca (24), Kališe (27), Zali log (31), Sp.Danje (34),

Sorica (36), Davča (37), Mohor, Prtovč, Železniki, Miklavška
gora.

Arheološki spomeniki:
– Zabrekve (22), Dolenja vas – Babnik (23), Štalca in

Kališe (26).
Poleg zgoraj navedenih spomenikov naravne in kultur-

ne dediščine bomo v občini plansko varovali tudi naslednja
območja in objekte:

Soteska in tesen Selške Sore pod Sušo, vodotok
Davščice in grapa Zale, Jablenovški slap, subalpski bukov
gozd na Ratitovcu, Porezen.

1.2. Zasnova in strategija razvoja v prostoru
1.2.1. Globalna zasnova poselitve in organizacije de-

javnosti v prostoru
Dolgoročna zasnova organizacije dejavnosti v prostoru

Občine Železniki temelji na specifičnih geografsko prostor-
skih, naravovarstvenih, kulturno-varstvenih in ekoloških po-
gojih, kakor tudi na ekonomskih in socialnih okvirih razvoja,
ki pogojujejo uresničitev ciljev razvoja.

Območje južnega pobočja Jelovice in severno pobočje
Škofjeloškega pogorja sta prednostno namenjeno varstvu
vodnih virov.

Organizacija ostalih dejavnosti (gozdarstvo, kmetijstvo
in črpanje kamnitih agregatov) mora biti podrejeno varstve-
nim režimom.

Ravninski (dolinski) del občine bo prednostno name-
njen razvoju kmetijstva.

Organizacija ostalih dejavnosti, stanovanjske graditve,
gradnje infrastrukturnega omrežja je vezana na omrežje na-
selij in gospodarskih območij.

Sekundarne gospodarske dejavnosti (industrija, obrt,
promet) se bodo lahko širile na obstoječih lokacijah, potreb-
no pa bo predhodno pridobiti pozitivno oceno presoje vpli-
vov na okolje.

Razvoj tercialnih dejavnosti (obrt, storitve, trgovina, tu-
rizem) bo najbolj liberalen. Obrtne delavnice se bodo lahko
gradile ob stanovanjskih objektih z dovolj velikimi funkcio-
nalnimi zemljišči in že zgrajeno infrastrukturo, ter v obrtnih in
obrtno stanovanjskih območjih, po sprejetih prostorsko iz-
vedbenih načrtih in pridobljenih pozitivnih presojah vplivov
na okolje.

Turistično dejavnost bomo prednostno usmerjali in raz-
vijali v turističnih kmetijah v zimsko športnih centrih Davče in
Soriške planine in ob atraktivnih površinah naravne in kultur-
ne dediščine.

Kvartarne dejavnosti (upravne službe, družbene dejav-
nosti) bodo organizirane v Železnikih.

Obstoječa pokopališča v: Železnikih, Selcah, Zalem
Logu, Sp. Sorici in Dražgošah s svojim gravitacijskim zaled-
jem, imajo zagotovljene zadostne površine za širitev.

Športno rekreacijski centri so predvideni na območju
Železnikov in Selc, ter Sp. Sorice rekreaciji v zelenju in
zimskim športom so namenjena območja Soriške planine,
Davče, Dražgoš in Dolenje vasi.

1.2.2. Zasnova omrežja naselij in organizacija dejavnosti,
– osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja

naselij je optimalna povezava naselij z različnimi funkcijami
in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija
dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin,

– osnovo urbanega omrežja predstavlja pomembnejše
občinsko lokalno središče Železniki,

– krajevna lokalna središča, lokalno oskrbna-storitve-
na središča, ki s svojim zaledjem pokrivajo eno ali dve
krajevni skupnosti so Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Selca,
in Sp. Sorica,

– vsa naselja imajo možnost zmerne demografske rasti
in lociranja novih zaposlitvenih zmogljivosti (drobno gospo-
darstvo) za lokalno zaledje polkmečkega prebivalstva.

1.2.3. Zasnova namenske rabe prostora
Zasnova namenske rabe prostora je prikazana na kar-

tografskih prilogah v merilu 1:5000. Za sklenjena urbanizi-
rana območja Občine Železniki v katerih bomo usmerjali
razvoj ter urejali prostor na podlagi obveznih izhodišč in
usmeritev urbanistične zasnove so naselja: Davča, Dolenja
vas, Dražgoše, Selca, in Sp. Sorica, Železniki.

V kartografskem delu dolgoročnega plana so v merilu
1:5000 prikazane podrobnejše razmejitve, ki jih je potrebno
upoštevati pri izdelavi prostorsko izvedbenih aktov:

– trajno varovana kmetijska zemljišča (A),
– varovana območja, za katera so sprejeti odloki,
– varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom,

varstveni pasovi vodnih virov, varstvena območja naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov,

– ureditvena območja naselij,
– trase in varstvena območja infrastrukturnih objektov

in naprav in površine za vse ostale ureditve in posege izven
naselij, ki so že podrobneje preverjeni v prostoru.

V obdobju do leta 2000 se glede na predvidene pose-
ge v prostor ne bo bistveno spremenilo razmerje med gozd-
nimi, kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami:

– za planirani dolgoročni razvoj poselitve (naselja in
infrastruktura) bo potrebno urediti 22 ha stavbnih zemljišč.
Del teh površin je mogoče pridobiti s prenovo in racionalnej-
šo ureditvijo sedanjih površin naselij,
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– preobrazba kmetijskih in gozdnih površin za potrebe
počitniških objektov se bo vršila le še na območjih stavbnih
zemljišč, ki so bila namenjena za gradnjo teh naselij. Na
nove površine ne posegamo,

– za agro-operacije so določene površine v občini, in
sicer v skupni površini 123 ha,

– pri urejanju in pridobivanju stavbnih zemljišč mora biti
temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj obstoječih
naselij, s poudarkom na prenovi stavbnega fonda,

– površine, namenjene za dolgoročni razvoj naselij mo-
rajo biti praviloma manj kvalitetne travne in gozdne površine,

– skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva in goz-
darstva je opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne na-
menske rabe teh območij ter uskladitev optimalne strukture
oziroma bilance rabe,

– zapuščanje kmetijske zemlje v hribovitih območjih
oziroma zaraščanje s slabimi gozdovi je potrebno prepreče-
vati s stimulativnimi ukrepi za ohranitev poselitve in nadalj-
njega razvoja kmetijskih gospodarstev v teh območjih,

– za vsa degradirana območja (deponije, peskokopi,
infrastrukturni koridorji, črna odlagališča...) je potrebno iz-
delati in izvajati sanacijski program in rekultivirati območja
po zaključeni uporabi gozdne ali kmetijske površine.

1.3. Urbanistična zasnova (v nadaljevanju: UZ) Železniki
1.3.1. Prostorski obseg območja
Sklenjeno urbanizirano območje Občine Železniki, v

katerem bomo usmerjali razvoj, ter urejali prostor na podlagi
obveznih izhodišč in usmeritev urbanistične zasnove, vklju-
čuje naselja: Železniki, Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Sel-
ca, in Sp. Sorica.

1.3.2. Cilji in skupni interesi
Temeljni cilji bodočega družbenogospodarskega raz-

voja, ter s tem povezane organizacije dejavnosti v naseljih in
urbanističnim urejanjem so:

– razvoj kvalitetnejšega urbanega okolja, kar pomeni
sedanjim in bodočim prebivalcem zagotoviti ustrezni oskrb-
ni, prometni in komunalni standard, humano in zdravo bival-
no okolje, bližino in dobro dostopnost do delovnih mest,
možnosti za razvijanje dejavnosti v prostem času itd.,

– sanacijo negativnih vplivov na bivalno in delovno
okolje in naravne vire bomo pospeševali z ureditvijo osnov-
nega prometnega omrežja, kanalizacije, oskrbe z vodo, ure-
janje vodotokov, varovanja pred poplavami, ogrevanja, zbi-
ranja in odvažanja odpadkov, preprečevanje nekontrolirane
pozidave kvalitetnih kmetijskih zemljišč itd.,

– zaustaviti dosedanji trend zraščanja obcestnih nase-
lij, zagotoviti uravnotežen razvoj med urbanimi naselji, obrob-
nimi pretežno ruralnimi naselji in krajino,

– pri usmerjanju poselitve je pomembna racionalna
izraba površin znotraj ureditvenih območij naselij ter že zgra-
jene infrastrukture,

– z novogradnjami v prostoru (urbanem in odprtem) je
potrebno ohranjati tipiko krajine in varovati vedute na po-
membna območja naravne in kulturne dediščine.

1.3.3. Usmeritve in strategija organizacije dejavnosti v
prostoru ter rabe prostora

Pri urejanju prostora in usmerjanju dejavnosti v prosto-
ru se bo v prvi vrsti upoštevalo varovanje dobrin splošnega
pomena, racionalna izraba prostora in organizacija dejavno-
sti v prostoru ter varovanje in izboljševanje okolja s ciljem
zagotoviti vsem prebivalcem enakovredne pogoje bivanja in
dela.

Pri usmerjanju poselitve je pomembna racionalna izra-
ba površin znotraj ureditvenih območij naselij ter že zgrajene
infrasturkture. Z gradnjo v prostoru je potrebno ohranjati
tipiko krajine in varovati vedute na pomembna območja na-
ravne in kulturne dediščine.

Bistvene usmeritve za zasnovo prostorske organizacije
dejavnosti in namensko rabo površin Občine Železniki,

– število prebivalcev v Občini Železniki naj bi doseglo
leta 2000 predvidoma 6650,

– za planirano povečanje števila gospodinjstev bomo v
obdobju 1996–2000 zgradili 20 stanovanj, ter obnavljali in
nadomestili del dotrajanih stanovanj,

– za zagotovitev skladnejšega razvoja urbanih in kmetij-
skih dejavnosti bomo v pretežno ruralnih naseljih in delih
naselij prednostno razvijali kmečka gospodarstva, kmetijam
v urbanem območju pa bomo postopoma zagotovili primer-
ne nadomestne lokacije.

Občina Železniki bo dajala prednost prenovi stavbnega
fonda pred posegi na nove površine.

Železniki
Naselje se bo v prihodnje razvijalo le znotraj obstoječe-

ga ureditvenega območja naselja ter na razširjeno območje
“Dašnice“. Predvidena pa je tudi prenova obstoječega stavb-
nega fonda

Razvoj centralnih funkcij bo možen znotraj C1, C2 in
C3 ob regionalni cesti, kjer je še dovolj prostih površin.

Za proizvodno-poslovne dejavnosti nove večje površi-
ne na območju Železnikov niso opredeljene. Ob obratih
Alplesa P1/3 ter območju PC/2 in PC/3 je možna dopolni-
tev prostih površin z obrtno dejavnostjo.

Obstoječe pokopališče v Železnikih se bo širilo v smeri
proti zahodu:

– v naselju Dolenja vas so predvidene nove površine za
potrebe individualne stanovanjske gradnje jugozahodno od
naselja vse do vodotoka, ter širitev obstoječega območja na
severu naselja. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega
omrežja in čistilne naprave,

– v naselju Selca je predvidena širitev možna znotraj
obstoječih stavbnih zemljišč, ter ob cesti za Kališe,

– čistilna naprava je v Zalem Logu locirana vzhodno od
naselja na desni strani Selške Sore,

– v Sp. Sorici in Zg. Sorici so za nadaljnji razvoj naselja
predvidene zaokrožitve oziroma dopolnitve obstoječega na-
selja. Novo zazidalno območje “Gasarjev travnik“ predstavlja
dopolnitev razpršeni gradnji. Predvidena je izgradnja kanali-
zacije in dveh čistilnih naprav (Nidrarska grapa in ob potoku
Sorica). Predvideva se tudi nova cestna povezava po dolini
vodotoka Sorice,

– naselje Sp. Danje se bo lahko širilo na jugozahod-
nem in severnem delu. Čistilna naprava s kanalizacijskim
omrežjem je predvidena južno od naselja,

– za nadaljnji razvoj naselja Dražgoše so predvidene
zaokrožitve oziroma dopolnitve obstoječih prostih površin
stavbnega zemljišča na območju šole po izgradnji kanaliza-
cije s ČN.

1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in
namenska raba prostora

Centralna območja,
– sedanje občinsko središče Železniki, kot upravni izo-

braževalni, kulturni, gospodarski, oskrbno storitveni center
v občini z možnostjo širitve centralnih dejavnosti v območju
C1 in C2 Železniki.

Stanovanjska gradnja,
– na območju Občine Železniki prevladuje gradnja sta-

novanj v individualnih objektih,
– stanovanja v blokih, so le v občinskem središču Že-

lezniki in predstavljajo 20% stanovanj. Razmerje med stano-
vanji v blokih in enodružinskih hišah bo v ureditvenem ob-
močju Železnikov približno 20:80.

Oskrbovalne (terciarne) dejavnosti
Trgovina
Železniki se razvijajo v močnejše občinsko nakupoval-

no središče.
Specializirane trgovine, tržnica in trgovina bodo v C1,

SC2 in SC4.
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Grosistično trgovino, trgovino z gradbenim in reproma-
terialom in skladišča bomo organizirali v gospodarskih co-
nah.

Obrt
Posebno pozornost bomo usmerjali v izgradnjo meša-

no stanovanjsko obrtnih con, in sicer:
v Selcah in Dolenji vasi.
V ureditvenem območju Alples bomo usmerjali hrupne

dejavnosti.
Gostinstvo in turizem
Pri razvijanju turizma bomo v največji meri podpirali

tiste programe, ki bodo vključevali lokalne resurse s ciljem
usklajevanja turističnih in sprostitvenih dejavnosti z ekološki-
mi in socialnimi zahtevami in z omejevanjem takšnih, ki
škodijo okolju.

V ta namen bomo razvijali odgovarjajoče poti in način
doživljanja krajev, ter možnosti potovanja in bivanja, ki so
usklajene z željo po kreativnem in sonaravnem preživljanju
prostega časa.

Predvidena je izgradnja družinskega hotela “KEMPER-
LE“ na Kresu v območju S1/9 in hotela v območju C1 med
bazenom in trgovino.

Turistično dejavnost bomo usmerjali in razvijali tudi v
turističnih kmetijah in ob atraktivnih površinah naravne in
kulturne dediščine.

Usluge za potrebe prehodnih gostov in turistov bo pre-
težno pokrivala obstoječa turistično-gostinska dejavnost. V
primeru večjega razvoja turizma bomo smiselno v ponudbo
vključevali ustrezno obnovljeno kulturno dediščino.

Manjši gostinski lokali bodo predvsem v centralnih ob-
močjih naselij, v območjih rekreacijskih con in pri pomemb-
nejši naravni in kulturni dediščini.

Družbene dejavnosti
Otroško varstvo
Ob upoštevanju čimboljše dostopnosti do vrtcev, čim-

večjemu številu vključenih otrok, bomo v občini omogočali
dejavnost otroškega varstva v javnem zavodu in tudi pri
koncesionarjih.

Osnovno šolstvo
Težili bomo k temu, da bodo z obveznim in razširjenim

programom zagotovljene razvojne možnosti za vse učence,
tudi programi za prizadete otroke.

Kultura
Kot dopolnitev obstoječih zmogljivosti bomo v največji

možni meri izkoristili obstoječo stavbno dediščino.
Zdravstveno varstvo
Obstoječi objekt zdravstvenega doma zagotavlja vse

potrebne površine (ambulantne in lekarno).
Socialno skrbstvo
Za starejše občane bomo prednostno skrbeli na njiho-

vih domovih.
Eventuelne potrebe po skupnem domu bomo zagotav-

ljali na lokaciji Dašnica III.
Upravne, javne in finančne službe
Potrebne površine za razvoj teh služb bodo zagotovlje-

ne v območju C1 – na Kresu in P1/3 – Alples in v okvirih
prenove obstoječega stavbnega fonda v Železnikih.

Šport in rekreacija
Poleg sedanjih športnih igrišč bomo urejanje novih po-

vršin za šport in rekreacijo usmerjali v športni center Železni-
ki, načrtujemo izgradnjo športne dvorane in ureditev zuna-
njih igrišč v območju ŠR na Kresu.

Za potrebe OŠ v Selcah načrtujemo širitev obstoječe
telovadnice.

V Sp. Sorici načrtujemo izgradnjo zunanjih športno-
rekreacijskih površin neposredno ob objektu zadružnega
doma.

Na območju Davče in Soriške planine načrtujemo raz-
voj zimsko športnih centrov.

Podpirali bomo širitev obstoječih rekreacijskih con in
objektov, kot so športni center Selca in Železniki, ter sanka-
lišče Dolenja vas.

Zelene površine
Poleg tega, da je Občina Železniki pretežno porasla z

gozdom, bomo ohranjali zelene površine znotraj ureditvenih
območij naselij in zelene pasove ob vodotokih.

Industrija, gradbeništvo in transport
Razvoj industrije bo mogoč v območjih urejanja znotraj

zato predvidenih con v Železnikih.
Na območju P1/3 Alples bomo organizirali parkirišče

za potrebe transportnih vozil.
Prometno omrežje in naprave
Cestno omrežje
Nosilec cestnega prometa v območju občine je regio-

nalna cesta, ki poteka skozi Dolenjo vas, Selca, Železniki,
Zali Log.

Predvidevamo izgradnjo obvoznice mimo centra Želez-
nikov, trasa poteka neposredno ob vodotoku Selške Sore.

Na regionalni cesti R 314 od Dolenje vasi do Zalega
Loga je predvidena rekonstrukcija cestišča po obstoječi
trasi, oziroma skladno z nacionalnim programom izgradnje
regionalnih cest.

Lokalne in krajevne ceste
Predvidena je rekonstrukcija lokalnih cest, ter izgrad-

nja nove cestne povezave Sorice z dolino po trasi mimo
vodotoka Sorica.

Bencinski servis
Obstoječa črpalka Petrol se iz centra Železnikov seli na

novo lokacijo, ki je predvidena v območju S1/13 Studeno.
Avtobusna postajališča
Končne postaje javnega potniškega prometa so v Že-

leznikih in Sp. Sorici.
Predvidena je izgradnja novega obračališča in končne

avtobusne postaje Železniki – na Plavžu.
Vmesna postajališča so urejena v vseh večjih naseljih

ob regionalni cesti ali ob lokalnih cestah.
Peščeve in kolesarske poti
V Občini Železniki je prednostnega pomena povezava

pešca in kolesarja iz posameznih stanovanjskih območij s
centrom, ter z delovnimi mesti.

Pomembno je vzdrževanje okoliških lokalnih in krajev-
nih poti za kolesarjenje.

Komunalna oskrba in vodnogospodarsko urejanje
Vodno gospodarstvo
S ciljem ohranjanja in obnove zdravih vodnih sistemov,

še posebno ohranjanjem čistoče vodovja, sonaravno grad-
njo malih hidroelektrarn in s takim izkoriščanjem vodne sile,
ki v enaki meri upošteva interese ohranjanja avtohtone flore
in favne in ohranjanja okolja.

Oskrba z vodo
V zadnjih letih se je v občini intenzivno pristopilo k

raziskavam vodnih virov, ter opredeljevanju varstvenih pasov
na območjih vodnih virov, ter njihovemu normativnemu zava-
rovanju, saj je bil z odloki zavarovan pretežni del vodnih virov
v občini.

Tudi v prihodnjih letih bomo nadaljevali z raziskavami za
zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in njeno varovanje
in prioritetno zavarovali varstvena območja zajetij vaških vo-
dovodov.

Predvidena je izgradnja vodovoda “Jelovica – Dražgo-
še“.

Z odlokom so zavarovani naslednji vodni viri:
Zajetja za Železniki: Plenšak, Rudno.
Ostala zajetja: Golica, Dražgoše (na Pečeh), Dražgoše

(pri cerkvi), Kališe, Zg. Lajše, Sp. Lajše, Topolje, Selca, Zali
Log, Dolenja vas, Sorica, Sp. Danje, območje med Zg.
Danjami in Podlonkom, Davča, Dolenja vas, Potok, Soriška
planina.
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Odvajanje odpadnih voda
Prednostna naloga občine je izgradnja kanalizacijske-

ga omrežja s priključitvijo na čistilne naprave.
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema in iz-

gradnja ČN v Dolenji vasi, Zalem Logu, Sp. Danjah, Sp.
Sorici in Dražgošah.

Obstoječi kanalizacijski sistem v Železnikih se dogradi
s kanalizacijo v Rudnem, ter priključi na ČN Železniki.

Za območje Dolenje vasi je predvidena izgradnja kana-
lizacijskega sistema z lastno ČN.

Prav tako se v Zalem Logu predvideva izgradnja kanali-
zacijskega sistema s priključitvijo na ČN Zali Log.

Za potrebe SC Črni vrh se predvideva izgradnja lastne
ČN.

Za ureditveno območje naselja Dražgoše – šola (2.
varstveni pas vodnega vira) je predvidena izgradnja kanaliza-
cije s ČN.

Za območje naselja Sp. Sorica in Zg. Sorica je predvi-
dena izgradnja kanalizacijskega sistema z lastnima ČN.

Za naselje Sp. Danje je predvidena izgradnja lastne ČN
s priklopom na obstoječi kanalizacijski sistem.

Za potrebe SC Soriška planina je predvidena izgradnja
lastne ČN.

Gospodarjenje z odpadki
S ciljem zagotavljanja zajemanja, predelave in odstra-

njevanja odpadkov, ki je prilagojeno potrebam okolja in s
posebnim upoštevanjem omejevanja odpadkov, za kar je
potrebno še posebej vztrajno izobraževalno delovati.

Organizirali bomo sistem ločenega zbiranja odpadkov.
Prednostno bomo uredili tudi kompostarno.

Odpadke, ki jih ni možno ponovno uporabiti bomo
vozili na regionalno deponijo.

Oskrba z električno energijo
Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz obstoje-

če RTP 110/20 kV Železniki (DV 110 kV 1180 Okroglo –
Železniki).

Za potrebe rezervnega napajanja razdelilnih trafo po-
staj na območju Elektro Gorenjske, je potrebno med obsto-
ječima RTP Železniki in predvideno RTP Bohinj, zgraditi nov
2 x 110 kV daljnovod. Daljnovod bo zgrajen v trasi obstoje-
čega 20 kV daljnovoda Železniki–Podlonk–Prtovč–Torka–
Danje–Soriška planina–Nemški Rovt–Bohinjska Bistrica.

Po programu Elektro Gorenjske se bodo gradile jam-
borske TP v ruralnem prostoru.

Obstoječe MHE,
– MHE Sorica, Elektro Kranj, obstoječa MHE EE Go-

renjske, vodotok Sora, 2. razred vodotoka,
– MHE na Davči, 920 Davča, obstoječa MHE, vodotok

Davča, 2. razred vodotoka,
– MHE na Davči, Davča 2, obstoječa MHE, vodotok

Davča, 3. razred vodotoka,
– MHE na Davči, Davča 1, obstoječa MHE, vodotok

Farji potok, 3. razred vodotoka,
– MHE, Farji potok, obstoječa MHE, vodotok Farji po-

tok, 3. razred vodotoka
Energetika
Predvidena je posodobitev toplarne Železniki in širitev

daljinskega ogrevanja.
PTT promet
Pošte so v Selcah, Sp. Sorici, Železnikih.
Telefonski naročniki so priključeni na ATC v Železnikih.
Obramba pred visokimi vodami
Poleg ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti Selške

Sore in njenih pritokov (ureditev kanalizacije) in rednega
čiščenja strug, bodo potrebne vodnogospodarske ureditve
območij kjer vodotoki poplavljajo.

Pokopališča
Na sedanjih lokacijah UZ bomo širili in urejali pokopa-

lišča v Železnikih, Selcah, Zalem Logu, Sp. Sorici, Dražgo-
šah in Davči.

Kmetijstvo in gozdarstvo
Raba površin v odprtem prostoru je prav tako pomem-

bna in bistveni del usmeritev razvoja občine. Pri tem je
temeljna usmeritev varstvo najboljših kmetijskih zemljišč in
varstvo najboljših pašniških površin pred zaraščanjem, na-
dalje varstvo vodnih virov, sanacija vsled eksploatacij mine-
ralnih surovin in drugih posegov v prostor.

Podpirali bomo kmetijstvo s ciljem ohranjanja in pospe-
ševanja gospodarjenja tradicionalnih kulturnih krajin ter kra-
ju primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem
interesu.

Pri tem bomo upoštevali otežene gospodarske pogoje
v hribovitem delu.

Kmetijska zemljišča
Kmetijska izraba prostora še posebej tistega v dolinah,

je v bližini večjih naselij v nenehnih konfliktih z drugimi raba-
mi. V prvi vrsti je treba varovati vse kmetijske površine,
opredeljene kot najkvalitetnejša kmetijska zemljišča, ki so
primerna za intenzivno kmetijsko proizvodnjo.

Za izboljševanje kmetijskih zemljišč predvidevamo na-
slednje posege

Agromelioracije – hribovite so predvidene na lokacijah
Dajnarske planine in Blegoša.

Hribovske agromelioracije se glede na ugotovljene po-
trebe lahko izvajajo na celotnem območju občine na naj-
kvalitetnejših in ostalih kmetijskih zemljiščih.

Komasacije
Komasacije so predvidene na območju Studenska po-

lja, v skupni površini 23 ha.
Gozdovi
Gozdna zemljišča zajemajo pretežni del območja obči-

ne, t.j. 13.022 ha oziroma 79% celotne površine. Večina
gozdnih zemljišč ima lesnoproizvodno funkcijo 10.890 ha,
malodonosnih gozdov je 1.578 ha, varovalnih 440 ha in
gozdov s posebnim namenom 114 ha.

Gozdovi s posebnim namenom so v okviru športno
rekreacijskih centrov in gozdni rezervati. V kartnem delu
gradiva so posebej prikazani obstoječi in predlagani varoval-
ni gozdovi.

Z gozdovi bo potrebno, skladno z zakonom o gozdo-
vih, gospodariti tako, da se zagotovijo trajno ohranjevanje in
izboljšanje gospodarskih in splošno koristnih funkcij goz-
dov. Skladno s sprejetimi smernicami se bodo varovali pred-
vsem gozdovi z varovalno, lesnoproizvodno in rekreacijsko
funkcijo, gozdove slabših kvalitet bo možno namenjati tudi
za potrebe bodoče poselitve. Dolgoročno bo potrebno po-
stopno dograjevati gozdne komunikacije ter z intenzvno ne-
go izboljšati malodonosne gozdove.

Kot dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega plana
Občine Železniki bo potrebno zagotoviti izdelavo usklajene
bilance rabe površin, predvsem podrobnejša opredelitev
območij zaraščanja in njihovo dolgoročno namembnost.

Eksploatacija kamnitih agregatov
Črpanje kamnitih agregatov moramo omejiti predvsem

na urejene peskokope in kamnolome, pri opredelitvi lokacij
in črpanja pa je prednostnega pomena varovanje vodnih
virov, naravne in kulturne dediščine ter varovalnih gozdov.

Vsa obstoječa območja eksploatacije mineralnih agre-
gatov, je potrebno sanirati skladno s tehničnimi pogoji bio-
loške sanacije.

V Občini Železniki bo možna eksploatacija v kamnolo-
mih oziroma peskokopih po pogojih, ki jih bodo določali
tehnični in pogoji biološke sanacije:

3. Sorica križišče – sanacija in zaprtje (Č-1)
4. Davča Kotlje – eksploatacija (Č-2)
5. Davča Zala – sanacija in postopno zaprtje (Č-3)
6. Potok Božič – eksploatacija (Č-4)
7. Martinj vrh – Benedičič – eksploatacija (Č-5)
8. Miklavž Prevc – eksploatacija (Č-6)
9. Jelovica Bešter – eksploatacija (Č-7)
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10. Zabrekve Pogačnik – eksploatacija (Č-8)
Sanacija degradiranih območij je obvezna za vse upo-

rabnike.
Na lokacijah pritokov Selške Sore bomo skladno s

pogoji naravovarstvenikov čistili prodišča.
Varstvo okolja
Odgovornejši odnos do okolja bo eno temeljnih vpra-

šanj razvoja občine, od katerega reševanje bo odvisen celo-
ten razvoj.

Vodili bomo razvoj energetsko in surovinsko varčnih
čistih in tihih tehnologij. Vsi posegi bodo ocenjeni s stališča
vpliva na okolje. Zagotovili bomo stalne meritve onesnaževa-
nja okolja in dosledno izvajanje sanacijskih programov, ki jih
bodo morali pripraviti vsi onesnaževalci.

Z usmerjanjem urbanega razvoja bomo ohranjali kar
čimbolj prvobitno naravno okolje in skladno s sprejetimi
smernicami posvečali temu vso skrb in najmanj 2% ustvarje-
nega družbenega proizvoda. Naravno okolje je v večji meri
ogroženo predvsem v pogledu onesnaževanja ozračja, tal in
vode. Delno je posledica hitre urbanizacije tudi zmanjšanje
kvalitete prostorskega vidika okolja, zato bo potrebno v bo-
doče načrtovati gradnjo, ki ne bo prizadela ambientalnih
vrednosti okolja in naravne dediščine. Varovati bo potrebno
boljša kmetijska zemljišča,

– odvajanje in čiščenje odpadnih voda bomo prioritet-
no reševali z izgradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav. Pristopili bomo k ločenemu zbiranju komunalnih
odpadkov in izgradnji ustrezne komunalne deponije, posve-
čali bomo pozornost tudi posebnim odpadkom v občini.
Raziskave vodnih virov in perspektivna oskrba s kvalitetno
vodo ima prednost pred ostalo rabo prostora, melioracije na
perspektivnih vodozbirnih območjih bodo izvajane v obse-
gu, ki ne bo vplival na slabšanje kvalitete talnih voda,

– posebno pozornost bo potrebno nameniti stalnemu
nadzoru varovanja okolja v krajinskih parkih Davča in Ratito-
vec ter naravnem rezervatu Ledine na Jelovici,

– z vidika očuvanja krajine in vrednot naravne in kulturne
dediščine je potrebno dosledno načrtno izvajati vse posege v
prostor skladno s sprejetimi dokumenti, izvajati sanacije in
zavarovati pomembnejša območja naravne in kulturne de-
diščine, še posebej območja, predlagana za krajinske parke.

5. člen
Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike

Slovenije za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega
1989, 1990, 1995,

– Kmetijstvo
najkvalitetnejša kmetijska zemljišča (A območje),
– Gozdarstvo
varovalni gozdovi,
– Naravna dediščina
krajinski park Porezen – Davča
krajinski park Ratitovec
naravni rezervat Ledine na Jelovici,
– Kulturna dediščina
Dražgoše, Podlonk, Potok, Železniki,
– Cestno omrežje
regionalna cesta Petrovo brdo–Podrošt
regionalna cesta Podrošt–Češnjica
regionalna cesta Češnjica–smer Škofja Loka
regionalna cesta Rudno–iz smeri Krope
regionalna cesta Rudno–Rovtarica
regionalna cesta Rudno–Češnjica
regionalna cesta Vresje–Sorica
regionalna cesta Sorica–Petrovo Brdo
regionalna cesta Sorica–Podrošt,
– Kolesarsko omrežje
regionalna kolesarska povezava Soriška planina – Pe-

trovo Brdo,
– Elektroenergetsko omrežje
DV 110 kV 1180 Okroglo–Železniki

9 RTP 110/20 kV Železniki,
– Naftno in plinovodno omrežje
mag. plinovod (tranzitni) Koper–Mojstrana
mag. plinovod odcep Kranj–Škofja Loka
Družbeni plan Občine Škofja Loka za obdobje 1986–

1990 se spremeni in dopolni tako, da glasi:

6. člen
Srednjeročni plan Občine Škofja Loka za obdobje

1986–2000 za območje Občine Železniki.
1. Prostorske sestavine družbenega plana
1.1. Cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in

varstvom okolja
Temeljni cilji, ki jih moramo doseči z načrtnim ureja-

njem prostora in varstvom okolja so:
– smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba

prostora,
– varovanje naravnih virov, naravnih in ustvarjenih vred-

not,
– varovanje in izboljšanje človekovega okolja; dolgo-

ročni plan občine, ki vsebuje usmeritve za uresničevanje teh
ciljev, je osnovno vodilo za opredelitev posegov v prostor in
za njegovo urejanje.

(1) Sprejeta zasnova poselitve in izhodišče za usmerja-
nje novih dejavnosti in za širitev sedanjih zmogljivosti,

– razvoj naselij bomo usmerjali na površine, ki so v ta
namen opredeljene v dolgoročnem planu,

– učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
bomo zagotovili z večjo koncentracijo stanovanj in delovnih
mest v naseljih, ki so komunalno vsaj delno že opremljena,

– trend stihijskega poseljevanja v dobro dostopnih na-
seljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične,
zemljiščne in komunalne politike,

– v ruralnih in pretežno ruralnih naseljih bomo razpo-
ložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjali gradnji za
potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev,

– zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli z zavestnimi ukrepi kot so dobra cestna in prometna
povezanost, osnovni komunalni standard in bližina osnovne-
ga izobraževanja.

(2) Globalna namenska raba površin in usmeritve za
njeno preobrazbo so določene z dolgoročnim planom. Pri
vseh posegih v prostor, ki so vezani na spremembo namen-
ske rabe zemljišč bomo dosledno upoštevali usklajen razvoj
vseh dejavnosti v prostoru,

– varovanje vodnih virov je prednostnega pomena pri
namenski rabi površin in urejanju prostora, zato zahteva
poleg doslednega upoštevanja režimov varstvenih območij
tudi stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega območja,

– učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in z
gozdom bo mogoče ne samo z uskladitvijo namenske rabe
površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih
razvojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo
zagotavljal aktiviranje vsega prostora,

– črpanje kamnitih agregatov moramo omejiti pred-
vsem na urejene peskokope in kamnolome, pri opredelitvi
lokacij in načina črpanja pa je prednostnega pomena varo-
vanje vodnih virov, naravne in kulturne dediščine ter varova-
nih gozdov. Sanacija degradiranih območij je obvezna za
vse uporabnike,

– naravno in kulturno dediščino moramo vključiti v ce-
lovito urejanje prostora. Pri tem moramo preseči današnji
predvsem konzervatorski pristop ter povezati interese druž-
benega in gospodarskega razvoja s potrebami po njeni ohra-
nitvi in vzdrževanju,

– naravne razmere s krajinsko pestrostjo in bogato
dediščino moramo bolje izkoristiti pri razvijanju turizma ter za
rekreacijske potrebe prebivalcev občine in širšega zaledja.

(3) Izboljšanje in varovanje okolja mora biti učinkovita
kurativna in preventivna dejavnost, ki mora biti povezana
predvsem z naslednjimi nalogami:
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– primerna razmestitev in izbor proizvodnih in drugih
dejavnosti v prostoru,

– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,

– načrtno vlaganje v čistilne naprave in v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja,

– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v

prostor,
– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki

povzročajo hrup in onesnaževanje.
(4) Na podlagi določil dolgoročnega plana bomo spre-

jeli prostorske izvedbene akte kot podlago za operativno
uresničevanje dogovorjenih nalog.

Vse predvidene investicije, ki še niso podrobno prever-
jene v fazi vključevanja v planske akte, bomo preverili ob
izdelavi prostorskih izvedbenih aktov.

Pri urejanju naselij bo v obdobju 1996–2000 pouda-
rek na zapolnitvah in kvalitetnemu urejanju pretežno že pozi-
danih območij, zato moramo naseljem in delom naselij, kjer
bo prevladovala prenova in nadomestna gradnja posvetiti
enako urejevalsko pozornost kot urejanju novih območij.

Podrobne strokovne presoje in sprejetje ustreznih pro-
storskih izvedbenih aktov moramo zagotoviti tudi za posege v
prostor izven naselij: črpanju kamnitih agregatov, urejanju odla-
gališč odpadkov, izgradnji zadrževalnikov, urejanju vodotokov.

1.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska
raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi
z urejanjem prostora.

Organizacija dejavnosti v prostoru, sprememba namem-
bnosti prostora in določila za izvajanje nalog v planskem
obdobju 1996–2000 temeljijo na usmeritvah dolgoročnega
plana.

Vsi planirani posegi v prostor in naloge v zvezi z ureja-
njem prostora so v tekstualnem delu plana prikazani po
planskih conah, planskih celotah in ureditvenih območjih,
opredeljenih v dolgoročnem planu občine. Obodna razmeji-
tev območij, v katerih se bodo izvajali posegi, je prikazana v
kartografski dokumentaciji.

Gradnja posameznih objektov (zapolnitve) v ureditvenih
območjih UZ bo opredeljena z določili PUP in LD.

Za območja z razpršeno gradnjo so v kartografskem
delu plana označena obstoječa stavbna zemljišča. Ta nase-
lja so prednostno namenjena razvoju in obnovi kmečkih in
polkmečkih gospodarstev. Gradnja in obnova je mogoča na
obstoječih stavbnih zemljiščih ali na mejnih parcelah, če ni v
nasprotju z omejitvami, ki so prikazane v kartografskem delu
plana.

Dopolnilna gradnja v Dolenji vasi, Dražgošah, Sp. Da-
njah, Sorici in Zalem Logu bo možna po izgradnji čistilnih
naprav.

1.2.2. Centralne dejavnosti
Ob omejenih materialnih možnostih je v tem planskem

obdobju prednostnega pomena pomoč potencialnim zaseb-
nim vlagateljem v centralne dejavnosti.

Za območje obrtno stanovanjskih con je predvidena
izdelava zazidalnih načrtov po izgradnji kanalizacijskih siste-
mov s priključitvijo na ČN.

1.2.3. Proizvodne in servisne dejavnosti
Razvoj proizvodnih dejavnosti bo v obdobju 1990–

2000 usmerjen predvsem v širitev in tehnološko izboljšavo
sedanjih proizvodnih organizacij in sicer pretežno na seda-
njih zemljiščih podjetij.

1.2.4. Kmetijske površine
Učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči bo

možno ne samo z uskladitvijo namenske rabe površin, tem-
več predvsem z uresničevanjem dolgoročnih razvojnih pro-
gramov in z razvojem sistema poselitve, ki bo zagotavljal
aktiviranje vsega prostora.

1.2.5. Gozdne površine
Gospodarske gozdove bomo izkoriščali in urejali na

podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov.
Upoštevali bomo omejene pogoje gospodarjenja v va-

rovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom, ki so
opredeljeni v dolgoročnem planu.

Za območja zaraščanja, katera se bodo namensko
opredelila za gozdarstvo bo Zavod za gozdove pripravil pro-
grame vlaganja v pospešeno vključevanje teh območij v
gozdno proizvodnjo.

1.2.6. Območja za pridobivanje mineralnih surovin
Pridobivanje kamnitih agregatov predvsem pa sanacijo

izkoriščenih površin bomo zagotovili na podlagi izdelanih
izvedbenih aktov v območju kamnolomov Sorica, Kotlje–
Davča, Zala–Davča, Božič–Potok, Benedičič–Martinj vrh,
Prevc–Miklavž, Bešter–Jelovica, Pogačnik–Zabrekve

1.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora
1.3.1 Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov
V obdobju do leta 2000 bomo dopolnili prostorske

planske akte in izvedbene akte.
Realizacija nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva

pripravo in sprejem ustreznih PIN za vsa območja, kjer so
predvideni pomembnejši posegi v prostor razen za območ-
ja, za katera obstajajo veljavni (PIN).

Sprejeti PIN do leta 1996 in usklajeni z DP in SP
1996–2000:

– odlok o UN Tehtnica (ur. v. Gor. št. 12/86),
– odlok o ZN šola in vrtec v Selcih (ur. v. Gor. št.

19/79),
– odlok o ZN rekreacijsko-turističnega centra Soriška

planina (ur. v. Gor. št. 17/83),
– odlok o ZN center Železnikov z območji (ur. v. Gor.

št. 27/79) razen z območji PC2 in PC3,
– odlok o ZN Log – Kolnik (ur. v. Gor. št. 21/88)
Za PIN-e, ki se bodo izdelali in sprejeli v tem planskem

obdobju bomo PZ (programske zasnove) sprejemali soča-
sno z PIN-i.

Dinamika in zaporednosti izdelave PZ in PIN bo opre-
deljena v programu, ki ga sprejema Občinski svet občine
Železniki. V programu bo določen tudi obseg in dinamika
priprave geodetskih in drugih podlog in način financiranja
izdelave PIN.

Izdelava PIN je predvidena za naslednja območja:
– stanovanjska cona v Dašnici III,
– stanovanjska cona v Dolenji vasi,
– ŠR Davča,
– ŠR center Soriška planina
Za celotno območje občine in naselja oziroma dele

naselij, za katere se ne bodo izdelali PIN, oziroma se bodo
obstoječi PIN-i ukinili, bomo zagotovili pripravo in sprejem
PUP.

1.3.2. Usmeritve za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov

Pri pripravi PIA bomo upoštevali naslednje usmeritve:
– podrobno bomo razčlenili namensko rabo skladno s

planirano organizacijo dejavnosti na posameznem območju;
pri tem bomo zavarovali lokacije za objekte in naprave širšega
družbenega pomena, ki se bodo gradili v kasnejših fazah,

– izboljšali bomo sedanje in uredili nove prometne ure-
ditve in povezave, ki bodo omogočale varen promet in v
največji možni meri zaščito okolja pred hrupom,

– zmanjšali bomo komunalne probleme z načrtovanjem
komunalnega omrežja in naprav, ki ga bo mogoče postopo-
ma izgrajevati in izboljševati,

– upoštevali bomo vsa v dolgoročnem planu opredelje-
na varstvena in zavarovana območja ter usmeritve o možnih
posegih in ureditvah na teh območjih:
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– upoštevali bomo omejitve, opredeljene v odloku o
varstvu vodnih virov,

– pooblaščena organizacija za varstvo narave in kultur-
ne dediščine je dolžna pravočasno pripraviti smernice in
pogoje za aktivno varovanje dediščine,

– prednostno bomo pripravili načrte sanacij degradaci-
je okolja in škodljivih vplivov v varovanih območjih,

– pri urbanističnem načrtovanju in ureditvah bomo po-
leg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevali merila za
oblikovanje kulturnega in humanega bivalnega ter delovne-
ga okolja, pri tem bomo urejevalsko pozornost enakovredno
posvečali urbanim in ruralnim naseljem,

– pri urejanju krajine bomo poleg funkcionalnih vidikov
enakovredno upoštevali ohranitev značilne krajinske podo-
be ter ekološkega ravnotežja:

– za vse peskokope in kamnolome se izdelajo rudarski
načrti; sanacija se izvaja sočasno z eksploatacijo,

– ureditveni načrti in sprotna sanacija se izvaja tudi na
vseh odlagališčih,

– pri melioracijskih posegih je potrebno paziti na kom-
pleksno ovrednotenje s krajinskega in ekološkega vidika;
skladno z ugotovljeno problematiko se po potrebi izdela
Uradni N,

– pri urejanju vodotokov je treba uskladiti akcije vodne-
ga gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega varstva,
prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje kapacite-
te rečne struge in ohranjanje obrečne vegetacije,

– oblikovalno pozornost bomo posvečali tudi vključe-
vanju naselij v kulturno krajino, predvsem oblikovanju robov
naselij (arhitektonski in krajinski vidik),

– preverili bomo vse oblike ogroženosti prebivalcev ter
materialnih dobrin ter vključili v PIA določila v zvezi z grad-
njo, tehničnimi in obrambno zaščitnimi ukrepi na obravnava-
nem območju.

1.3.3. Usmeritve za urejanje posameznih območij
Odprt prostor in posamezna naselja bomo urejali sklad-

no z zasnovo posameznih krajinskih sistemov,
– pospeševali bomo aktiviranje vseh primarnih proizvod-

nih potencialov v prostoru, ter selektivno vnašanje neagrar-
nih funkcij za pridobitev novih razvojnih možnostih in kako-
vosti,

– razmerje med primarnimi in urbanimi dejavnostmi bo-
mo razvijali tako na ravni posameznih naselij kot program-
skih zasnov v smeri komplementarnega prepleta dejavnosti
in njihove ekološko skladne vgraditve v krajino,

– razvoj poselitvenih zasnov, posameznih naselij in
spremljajočih dejavnosti bomo usmerjali skladno z merili
posameznega kulturnega krajinskega sistema,

– nedopustna je gradnja novih objektov nekmečkih pre-
bivalcev na zavrtnicah posameznih kmetij, pač pa je potreb-
no za nekmečko prebivalstvo najti primerne lokacije izven ali
na zunanjem robu vaškega ozemlja,

– v območjih, kjer bi širitev gradbenih površin pred-
stavljala potencialni higienski ali komunalni problem, ali kjer
že obstoječe gradnje predstavljajo tak problem, ni mogoče
graditi, dokler se stanja ne sanira.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-5146
Železniki, dne 21. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o us-
tanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 56/98 z dne 7. 8. 1998, so bile
ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega
odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije dajem

P O P R A V E K
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O
DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-B)

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o us-
tanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij se opravijo
naslednji popravki:

1. v 2. členu v občini pod št. 21 – Črnomelj se ime
naselja “Pusti Gradac“ pravilno glasi “Pusti Gradec“;

2. v 2. členu v občini pod št. 22 – Destrnik se ime
naselja “Janeževci“ pravilno glasi “Janežovci“, ime naselja
“Janeževski Vrh“ pa se pravilno glasi “Janežovski Vrh“;

3. v 2. členu v občini pod št. 27 – Dobrova-Polhov
Gradec se ime naselja “Gaberje“ pravilno glasi “Gabrje“;

4. v 2. členu v občini pod št. 33 – Dravograd se ime
naselja “Podklanec“ pravilno glasi “Podklanc“;

5. v 2. členu v občini pod št. 35 – Gorenja vas-Poljane
se ime naselja “Hotavlja“ pravilno glasi “Hotavlje“;

6. v 2. členu v občini pod št. 67 – Križevci se ime
naselja “Ključarevci pri Ljutomeru“ pravilno glasi “Ključarov-
ci pri Ljutomeru“;

7. v 2. členu v občini pod št. 68 – Krško se ime naselja
“Črešnjevec pri Oštercu“ pravilno glasi “Črešnjevec pri Oš-
trcu“, ime naselja “Šutnja“ pa se pravilno glasi “Šutna“;

8. v 2. členu v občini pod št. 76 – Ljutomer se ime
naselja “Gersovščak“ pravilno glasi “Gresovščak“;

9. v 2. členu v občini pod št. 91 – Mirna Peč se ime
naselja “Hmelčič“ pravilno glasi “Hmeljčič“;

10. v 2. členu v občini pod št. 103 – Pesnica se ime
naselja “Doljna Počehova“ pravilno glasi “Dolnja Počehova“;

11. v 2. členu v občini pod št. 125 – Rogaška Slatina
se ime naselja “Strmec pri Sv. Florjanu“ pravilno glasi
“Strmec pri Sv. Florijanu“, ime naselja “Sv. Florjan“ pa se
pravilno glasi “Sv. Florijan“;

12. v 2. členu v občini pod št. 130 – Sevnica se ime
naselja “Kladnje pri Krmelju“ pravilno glasi “Kladje pri
Krmelju“, ime naselja “Odredek pri Krmelju“ pa se pravilno
glasi “Osredek pri Krmelju“;

13. v 2. členu v občini pod št. 134 – Sodražica se ime
naselja “Kračari“ pravilno glasi “Kračali“;

14. v 2. členu v občini pod št. 155 – Tolmin se ime
naselja “Praprtno Brdo“ pravilno glasi “Prapetno Brdo“;

15. v 2. členu v občini pod št. 165 – Videm se ime
naselja “Dravinski Vrh“ pravilno glasi “Dravinjski Vrh“;

16. v 2. členu v občini pod št. 170 – Vransko se ime
naselja “Prepreče“ pravilno glasi “Prapreče“, ime naselja
“Tekova“ pa se pravilno glasi “Tešova“;

17. v 2. členu v občini pod št. 171 – Vrhnika se ime
naselja “Mala Ligonja“ pravilno glasi “Mala Ligojna“, ime
naselja “Velika Ligonja“ pa se pravilno glasi “Velika Ligojna“;

18. v 2. členu v občini pod št. 179 – Žiri se ime naselja
“Osolnica“ pravilno glasi “Osojnica“;

19. v 3. členu v občini pod št. 2 – Koper se ime naselja
“Pisarji“ pravilno glasi “Pisari“.

Št. 020-01/90-1/125
Ljubljana, dne 3. novembra 1998.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček, dipl. jur. l. r.
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