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MINISTRSTVA

3842. Odredba o obvezni dobaviteljevi izjavi o
skladnosti svetilk

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 1/95) in na podlagi tretjega odstavka 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 29/95) izdaja minister za gospodarske dejavnosti

O D R E D B O
o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti svetilk

1. člen
Dobavitelj, ki da v promet svetilko, mora posamezni

svetilki obvezno priložiti kopijo registrirane izjave o skladno-
sti, s katero na lastno odgovornost potrdi, da svetilka, dana
v promet, ustreza zahtevam za elektromagnetno združljivost
in ima dobavitelj o tem ustrezna dokazila, ustreza pogojem
za priključitev na omrežno napetost v Republiki Sloveniji ter
zahtevam veljavnih izdaj naslednjih standardov:

SIST EN 60598-1, Svetilke – 1. del: Splošne zahteve
in preskusi;

SIST EN 60598-2-1, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 1. poglavje: Trajno nameščene svetilke za splošno
uporabo;

SIST EN 60598-2-2, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 2. poglavje: Vgradne svetilke;

SIST EN 60598-2-3, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 3. poglavje: Svetilke za razsvetljavo cest in ulic;

SIST EN 60598-2-4, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 4. poglavje: Prenosne svetilke za splošno uporabo;

SIST EN 60598-2-5, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 5. poglavje: žarometi in sojniki;

SIST EN 60598-2-6, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 6. poglavje: Svetilke z vgrajenimi transformatorji za
žarnice;

SIST EN 60598-2-7, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 7. poglavje: Prenosne svetilke za uporabo na vrtovih;

SIST EN 60598-2-8, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 8. poglavje: Ročne svetilke;

SIST EN 60598-2-9, Svetilke – 2. del: Posebne zahte-
ve – 9. poglavje: Fotografske in filmske svetilke za amater-
sko rabo;

SIST EN 60598-2-10, Svetilke – 2. del: Posebne zah-
teve – 10. poglavje: Prenosne otroške svetilke;

SIST EN 60598-2-17, Svetilke – 2. del: Posebne zah-
teve – 17. poglavje: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televi-
zijskih, filmskih in fotografskih studijev;

SIST EN 60598-2-18, Svetilke – 2. del: Posebne zah-
teve – 18. poglavje: Svetilke za razsvetljavo plavalnih baze-
nov in podobno uporabo;

SIST EN 60598-2-19, Svetilke – 2. del: Posebne zah-
teve – 19. poglavje: Prezračevalne svetilke;

SIST EN 60598-2-20, Svetilke – 2. del: Posebne zah-
teve – 20. poglavje: Svetleči nizi;

SIST EN 60598-2-22, Svetilke – 2. del: Posebne zah-
teve – 22. poglavje: Svetilke za zasilno razsvetljavo.

Dobavitelj svetilk, za katere je bila registrirana izjava o
skladnosti, lahko na viden, čitljiv in obstojen način navede
na svetilki, če to ni mogoče, pa na embalaži ali navodilu za
uporabo, da svetilka ustreza standardu iz prvega odstavka
tega člena, poleg tega pa še navedba številke deklaracije z
datumom izdaje. V tem primeru dobavitelju ni treba kopije
registrirane izjave o skladnosti prilagati vsaki svetilki, mora
pa jo na zahtevo predložiti tržnemu inšpektorju.

Mnenje o tem, katere svetilke so zaradi njihovih tehnič-
nih karakteristik delno ali v celoti izvzete iz določil o obvezni
dobaviteljevi izjavi po določbah te odredbe, poda ministrstvo,
pristojno za industrijo oziroma organizacija iz 11. člena te
odredbe. Mnenje se poda na podlagi tehnične dokumenta-
cije svetilke.

2. člen
Dobavitelj v skladu s to odredbo je proizvajalec, pri

uvoženih svetilkah pa uvoznik oziroma zastopnik tujega pro-
izvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji.

3. člen
Svetilke, na katere se nanaša ta odredba, so določene

v standardu SIST EN 60598-1, tč. 1.2.1, in so namenjene
uporabi z žarnicami z žarilno nitko, fluorescenčnimi žarnica-
mi in sijalkami in z drugimi žarnicami z razelektritvijo, ki se
napajajo z električno napetostjo, ki ne presega 1000 V.

4. člen
Vsebina in oblika izjave o skladnosti sta prikazani v

prilogi, ki je sestavni del te odredbe. Dobaviteljeva dolžnost
je registrirati izdano izjavo o skladnosti svetilke pri organiza-
ciji iz 11. člena te odredbe.

5. člen
Dobavitelj sme izdati izjavo o skladnosti na podlagi

poročila o preskusu, iz katerega mora nedvoumno izhajati,
da so konkretni tip svetilke preskusili po vseh točkah ustrez-
nega standarda ter da je v vseh točkah tega standarda
ustrezal predpisanim zahtevam. Poročilo o preskusu mora
ustrezati zahtevam standarda SIST EN 45001.
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Poročilo o preskusu lahko temelji le na preskusu, ki ga
izvede laboratorij, ki izpolnjuje vsaj enega naslednjih pogojev:

1. da ima laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu,
ustrezno akreditacijo slovenske nacionalne akreditacijske
službe,

2. da je laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, v
sestavi ali pod nadzorstvom katere od institucij, ki je članica
mednarodne sheme preskušanja in certificiranja in ki tudi
sama izvaja certificiranje na podlagi poročil o preskusih tega
laboratorija, opravljenih v skladu z določili standarda iz
1. člena te odredbe,

3. da je laboratorij v tujini, ki je izdal poročilo o presku-
su, akreditiral akreditacijski organ, ki je član EA (European
Accreditation of Certification) in ima podpisan ustrezen več-
stranski dogovor MLA (Multilateral Agreement) oziroma ustre-
zen sporazum o medsebojnem priznavanju s slovensko na-
cionalno akreditacijsko službo,

4. da ima laboratorij v tujini, ki je izdal poročilo o
preskusu, pogodbo o medsebojnem priznavanju poročil o
preskusih z Uradom Republike Slovenije za standardizaci-
jo in meroslovje oziroma z organizacijo iz 11. člena te
odredbe,

5. da je laboratorij v tujini, ki je izdal poročilo o presku-
su, priglašen pri Komisiji Evropske unije v Bruslju.

Izvajalec preskušanja mora izpolnjevati vse zahteve,
povezane s preskušanjem svetilk.

Poročilo o preskusu, ki ga je izdal laboratorij iz 2. točke
tega člena, lahko upošteva le organizacija, ki je članica
zadevne sheme.

6. člen
Izjave o skladnosti ni treba priložiti svetilkam, za katere

je certifikacijski organ v smislu 16. člena zakona o standar-
dizaciji izdal certifikat o skladnosti, s katerim potrjuje, da je
bila svetilka na predpisan način preskušena in da izpolnjuje
zahteve, določene v ustreznem standardu iz 1. člena te
odredbe.

Veljavnost certifikata je pet let oziroma do prenehanja
izpolnjevanja zahtev iz te odredbe.

Certificirano svetilko mora dobavitelj vidno in trajno
označiti v skladu z določili odredbe o videzu in uporabi
certifikacijskega znaka za označevanje proizvodov, ki jih je
treba certificirati (Uradni list RS, št. 55/96 in 40/97).

Izjave o skladnosti ni potrebno priložiti svetilkam, ki
imajo veljavno licenčno pogodbo za znak skladnosti v okviru
ENEC sporazuma.

7. člen
Na podlagi registracije dobaviteljeve izjave o skladnosti

izvaja organizacija, določena za izvajanje nadzora (v nadalje-
vanju: nadzorni organ), redni letni nadzor nad svetilkami, za
katere je bila registrirana izjava o skladnosti.

Prvi nadzor mora biti zaključen najpozneje v 30 dneh
od dneva registracije dobaviteljeve izjave o skladnosti.
Dobavitelj mora ob registraciji izjave o skladnosti nadzor-
nemu organu predložiti ustrezno dokumentacijo za dolo-
čeno svetilko.

Poznejši nadzor se izvaja praviloma enkrat na leto in
mora biti končan v 30 dneh od dneva začetka nadzornega
postopka.

Nadzor se lahko izvaja pri dobavitelju ali pri nadzornem
organu oziroma na tistem mestu, ki ga določi dobavitelj.
Stroške nadzora poravna dobavitelj. O opravljenem nadzoru
nadzorni organ sestavi zapisnik in v primeru uspešno zaklju-
čenega nadzornega postopka izda potrdilo o izpolnjevanju
zahtev iz te odredbe, ki je sestavni del zapisnika. Izvirnike
teh dokumentov hrani dobavitelj, kopije pa nadzorni organ.

Če se ob nadzoru ugotovi neskladnost med vzorcem in
tehnično dokumentacijo, se izda negativno mnenje v zapi-
sniku in prekliče registracija.

Pri izvedbi nadzora mora dobavitelj nadzornemu orga-
nu predložiti ustrezno dokumentacijo in vzorec svetilke, ki
ga lahko izbere nadzorni organ.

Nadzorni organ ima pravico opraviti preskušanje posa-
meznih lastnost svetilke v primeru, ko iz poročila niso razvid-
ni vsi potrebni podatki oziroma če utemeljeno podvomi v
resničnost podatkov iz poročila; o potrebi opravljanja pre-
skusa posameznih lastnosti aparata mora nadzorni organ
pred začetkom opravljanja preskusov obvestiti dobavitelja.

8. člen
Za svetilke, ki jih obravnava SIST EN 60598-2-20,

2. del, lahko organizacija iz 11. člena te odredbe registrira
izjavo o skladnosti le po predhodno opravljenem nadzornem
postopku, določenem v 7. členu te odredbe.

9. člen
Dobavitelj mora nadzornemu organu predložiti nasled-

njo dokumentacijo:
– poročilo o preskusu,
– tehnično dokumentacijo svetilke,
– navodilo za montažo oziroma uporabo.
Dobavitelj mora hraniti to dokumentacijo še najmanj

deset let po zaključku prodaje obravnavanega tipa svetilke.
Dokumentacija, ki se predloži nadzornemu organu, mo-

ra biti izdelana v slovenskem, angleškem ali nemškem jezi-
ku. Navodilo za montažo oziroma uporabo svetilke mora biti
v slovenskem jeziku.

10. člen
Dobaviteljeva izjava o skladnosti se izbriše iz registra:
1. če dobavitelj med izvedbo nadzora ne predloži

ustrezne dokumentacije svetilke in vzorca svetilke,
2. če se ugotovi, da svetilka ne ustreza izjavi o skladno-

sti ali zahtevam v njej navedenega standarda,
3. če se ugotovi, da svetilka ne ustreza pogojem za

priključevanje na omrežno napetost v Republiki Sloveniji,
4. če dobavitelj ne poravna stroškov nadzora v

15 dneh po prejemu opomina za plačilo računa.
5. na pisno željo dobavitelja.
Za svetilko, za katero je bila dobaviteljeva izjava o sklad-

nosti izbrisana iz registra, se lahko ponovno registrira nova
dobaviteljeva izjava o skladnosti, če je bilo predhodno z
nadzornim postopkom ugotovljeno izpolnjevanje zahtev iz te
odredbe.

11. člen
Minister, pristojen za industrijo, z odločbo določi nad-

zorni organ, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima sedež v Republiki Sloveniji,
2. ni dobavitelj svetilk,
3. ima akreditacijo slovenske nacionalne akreditacij-

ske službe za izvajanje preskusov na način, ki ga določajo
ustrezni standardi iz 1. člena te odredbe.

12. člen
Standardi, navedeni v tej odredbi, se hranijo in so

dosegljivi javnosti v Informacijskem centru Urada Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

13. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe na trgu opravlja

tržna inšpekcija. Dobavitelj mora tržnemu inšpektorju dati
na vpogled registrirane izjave o skladnosti, zapisnike o
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nadzoru, opravljenem s strani nadzornega organa, če je bil
nadzor opravljen, ter potrdila o izpolnjevanju zahtev iz te
odredbe.

14. člen
Šteje se, da je bila izjava o skladnosti izdana v nasprot-

ju s to odredbo, če dobavitelj ne omogoči nadzora v skladu
s 7., 9. in 13. členom te odredbe.

Šteje se, da je bila izjava o skladnosti izdana v nasprot-
ju s to odredbo, če dobavitelj izjavo o skladnosti prekliče
pred izvedbo prvega nadzora in pri tem tržni inšpekciji ob
nadzoru na trgu ne predloži dokumentacije iz 9. člena te
odredbe.

15. člen
Nadzorni organ mora v enem mesecu od dneva objave

te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije vzpostaviti
register izjav o skladnosti.

Register o skladnosti vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko in datum registracije,
– naziv svetilke in tipsko oznako,
– ime in naslov (sedež) proizvajalca,
– ime in naslov (sedež) dobavitelja,
– ime kontaktne osebe, ki je pri dobavitelju zadolžena

za registracijo te izjave.
Register izjav o skladnosti je javen.

16. člen
Ne glede na določila 5. in 11. člena te odredbe lahko

minister, pristojen za industrijo, določi preskusni laboratorij,
certifikacijski organ ali nadzorni organ za opravljanje dejav-
nosti v skladu s to odredbo do 31. decembra 1999, če le-ta
izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. ima tehnično in poklicno usposobljene delavce z

ustrezno izobrazbo in izkušnjami za izvajanje preskušanja
oziroma certificiranja na podlagi standardov iz 1. člena te
odredbe

3. ima merilno opremo, kot jo določajo standardi iz
1. člena te odredbe.

Izpolnjevanje pogojev, ki so določeni z 2. in 3. točko
prejšnjega odstavka, preverja ministrstvo, pristojno za indu-
strijo v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za stan-
dardizacijo in meroslovje.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-45/98-1
Ljubljana, dne 4. novembra 1998.

Metod Dragonja l. r.
Minister

za gospodarske dejavnosti

Priloga

IZJAVA O SKLADNOSTI

(ime dobavitelja)

(naslov)

s polno odgovornostjo izjavlja, da naprava

(ime, tip ali model, partija ali serijska številka svetilke),

za katero velja ta izjava, ustreza pogojem za priključitev na omrežno napetost v Republiki Sloveniji in zahtevam iz naslednjih
standardov

(ime in/ali številka in datum izdaje standarda)

Kraj in datum Žig Ime in podpis
odgovorne osebe

Opozorilo: Izdaja izjave o skladnosti v nasprotju z določili odredbe o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti svetilk
(Uradni list Republike Slovenije, št. 77/98) je prekršek, ki se kaznuje v skladu s 3. točko prvega odstavka in drugim
odstavkom 30. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95).
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3843. Pravilnik o vodenju evidenc v ekonomskih
conah

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona o eko-
nomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 1/95, 21/95 in
29/95) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o vodenju evidenc v ekonomskih conah

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa podrobnejši način vodenja evidenc
uporabnikov ekonomske cone, predvsem pa njihovo mini-
malno vsebino ter način njihove predhodne odobritve.

2. člen
(vodenje evidenc)

(1) Vsak uporabnik ekonomske cone mora voditi evi-
dence, določene s prvim odstavkom 30. člena zakona o
ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98 – v nadaljeva-
nju: zakona).

(2) Uporabnik mora voditi evidence iz prvega odstavka
tega člena tako, da je carinskemu organu v vsakem trenutku
omogočen nadzor nad blagom v ekonomski coni. V ta na-
men mora uporabnik vpisati predpisane podatke v evidenco
nemudoma, ko blago prispe v prostore, kjer se bodo izvaja-
le dejavnosti v zvezi s tem blagom.

3. člen
(oblika in način vodenja evidenc)

(1) Vsak uporabnik lahko sam izbere obliko in način
vodenja evidenc, če takšno obliko in način carinski organ
lahko odobri.

(2) Zahtevku za odobritev oblike in načina vodenja evi-
denc mora uporabnik predložiti tudi dokazila o vrstah dejav-
nosti, za opravljanje katerih je registriran oziroma o vrstah
dejavnosti, za opravljanje katerih je pridobil potrebna dovo-
ljenja.

4. člen
(postopek predhodne odobritve evidenc)

(1) Carinski organ odobri izbrano obliko in način vode-
nja evidenc v skladu s prejšnjim členom, če je predlagana
oblika in način vodenja evidenc v skladu s tem pravilnikom,
vsebuje predpisane minimalne podatke in omogoča ustre-
zen carinski nadzor nad poslovanjem uporabnika v ekonom-
ski coni v skladu z uredbo o ekonomskih conah.

(2) Carinski organ odobri izbrano obliko in način vode-
nja evidenc le tistim osebam, ki nudijo vsa potrebna zagoto-
vila za poslovanje v ekonomski coni v skladu s predpisi.

(3) Odobritev iz prvega odstavka tega člena izda carin-
ski organ v obliki ugotovitvene odločbe.

(4) Če želi uporabnik med poslovanjem zamenjati ali
spremeniti odobreno obliko ali način vodenja evidenc iz
prvega odstavka tega člena, mora spremembo prav tako
poprej odobriti pristojni carinski organ.

5. člen
(preklic odobritve evidence)

(1) Carinski organ, ki je izdal odobritev iz prejšnjega
člena, lahko to odobritev prekliče:

1. če uporabnik sam v skladu s četrtim odstavkom
prejšnjega člena vloži zahtevek za spremembo oblike ali
načina vodenja evidenc ali

2. če, glede na poslovanje uporabnika, odobreni na-
čin vodenja evidenc ne omogoča več ustreznega carinske-
ga nadzora, obvezno pa takrat, ko ugotovi ponavljajoče se
nepojasnjeno izginjanje blaga, na katerega se nanaša evi-
denca.

(2) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka carinski
organ prekliče že odobreno evidenco in odobri predlagano
novo evidenco.

(3) V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena
carinski organ z odločbo določi rok, v katerem je uporabnik
dolžan predložiti v odobritev novo obliko ali način vodenja
evidenc. Carinski organ v zvezi z novim zahtevkom za odo-
britev evidenc postopa v skladu s 4. členom tega pravilnika.

(4) Do poteka roka iz prejšnjega odstavka se blago, ki
se na dan vročitve odločbe že nahaja pri uporabniku v eko-
nomski coni, obravnava v skladu s predpisi o poslovanju v
ekonomski coni. Blago, ki je vneseno v ekonomsko cono
po tem dnevu pa se obravnava kot blago, ki je vneseno ali
ponovno vneseno na preostalo carinsko območje.

(5) Če uporabnik v roku, ki je naveden v odločbi iz
tretjega odstavka tega člena, ne predloži v odobritev novo
obliko ali način vodenja evidenc, izda Carinska uprava novo
odločbo, s katero prekliče odobritev evidenc.

(6) Če carinski organ ugotovi, da uporabnik pri vodenju
evidenc dela manjše napake oziroma pomote, z odločbo
določi rok, v katerem je uporabnik dolžan odpraviti napake
oziroma pomote pri vodenju evidenc. Če uporabnik v roku,
ki je naveden v tej odločbi ne odpravi napak oziroma pomot,
postopa carinski organ po postopku za preklic odobrenih
evidenc iz tretjega do petega odstavka tega člena.

(7) Potem, ko je carinski organ preklical odobritev evi-
denc v skladu z 2. točko prvega odstavka tega člena ali
šestim odstavkom tega člena, uporabnik ne more več izvaja-
ti aktivnosti, na katere se nanaša preklicana odobrena evi-
denca.

6. člen
(minimalni podatki v evidencah)

(1) Uporabnik mora v odobrenih evidencah navesti vse
podatke, ki so potrebni za nadzor pravilnega izvajanja zako-
na in drugih predpisov, ki se nanašajo na poslovanje eko-
nomskih con.

(2) Evidence o blagu iz prejšnjega odstavka morajo, ob
spoštovanju pogojev iz drugega odstavka 30. člena zakona,
vsebovati vsaj naslednje podatke:

1. vse podatke o znamkah, identifikacijskih številkah,
količini blaga, običajni komercialni opis blaga ter podatke o
številu tovorkov in vrsti embalaže ter, če je podatek na
razpolago, tudi identifikacijski znak embalaže (zabojnika);

2. podatke, ki omogočajo, da se nadzoruje gibanje in
promet blaga v ekonomski coni, še posebej kje se blago
nahaja;

3. podatke o transportnem dokumentu, ki se uporablja
pri vnosu in iznosu blaga;

4. navedbo o tem, ali gre za carinsko blago ali za
domače blago v smislu alinee (b) tretjega odstavka 2. člena
zakona;

5. podatke o običajnih postopkih in ravnanjih z blagom
v skladu s prvim in tretjim odstavkom 83. člena carinskega
zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95);

6. datum vpisa vnosa oziroma iznosa blaga iz ekonom-
ske cone;

7. podatke o porabi ali uporabi blaga v ekonomski
coni.

(3) Podatki iz 7. točke prejšnjega odstavka so tisti po-
datki, ki jih mora uporabnik voditi zaradi vodenja evidenc o
postopku uvoza zaradi izvoza oziroma predelave pod carin-
skim nadzorom v skladu s carinskimi predpisi.
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7. člen
(vodenje evidenc o domačem blagu)

(1) Uporabnik, ki mu je carinski organ v skladu z
21. členom zakona izdal soglasje za skladiščenje domače-
ga blaga v ekonomski coni, mora voditi o tem blagu poseb-
no evidenco.

(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka mora predhodno
odobriti carinski organ na način in po postopku kot to velja
za evidence iz 2. člena tega pravilnika.

(3) Uporabnik mora voditi evidenco iz prvega odstavka
tega člena tako, da je carinskemu organu v vsakem trenutku
omogočen nadzor nad domačim blagom, ki se skladišči v
ekonomski coni.

(4) Evidenco iz prvega odstavka tega člena mora upo-
rabnik voditi kronološko in mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

1. vse podatke o znamkah, identifikacijskih številkah,
količini blaga, običajni komercialni opis blaga ter podatke o
številu tovorkov in vrsti embalaže in, če je podatek na razpo-
lago, identifikacijski znak embalaže (zabojnika);

2. podatke, ki omogočajo, da se nadzoruje gibanje in
promet blaga v ekonomski coni, še posebej kje se blago
nahaja;

3. podatke o transportnem dokumentu, ki se uporablja
pri vnosu in iznosu blaga;

4. podatke o običajnih postopkih in ravnanjih z doma-
čim blagom, ki jih je predhodno odobril carinski organ. Za
potrebe te točke se šteje, da so običajni postopki in ravna-
nja tisti, ki so opredeljeni v skladu s prvim in tretjim odstav-
kom 83. člena carinskega zakona.

8. člen
(razlike med dejanskimi zalogami blaga in evidencami)

(1) Če uporabnik ugotovi, da se stanje dejanskih zalog
blaga in stanje v evidencah iz 1. oziroma 6. člena tega
pravilnika ne ujemata, mora to nemudoma sporočiti carin-
skemu organu.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka carinski organ ugo-
tovi, ali je nastal carinski dolg in ga v skladu s carinskim
zakonom obračuna.

9. člen
(vnos blaga v ekonomsko cono)

(1) Razen v primerih iz drugega odstavka 27. člena
zakona, blaga, ki se vnese v ekonomsko cono ni potrebno
predložiti carinskemu organu, niti zanj vložiti carinske dekla-

racije, mora pa uporabnik to blago v skladu z 2. členom tega
pravilnika nemudoma vpisati v evidence.

(2) Če je pošiljko v ekonomsko cono vnesel prevoznik,
ki ni istočasno tudi uporabnik ekonomske cone, mora upo-
rabnik, ki je pošiljko prevzel, najpozneje naslednji delovni
dan po prevzemu pošiljke, predložiti pristojnemu carinske-
mu organu potrdilo o prevzemu.

10. člen
(transportni dokumenti)

Transportni dokumenti iz drugega odstavka 28. člena
zakona so lahko katerikoli dokumenti, ki se nanašajo na
transport, kot so npr. tovorni listi, seznami ladijskega tovora
ali paketne spremnice, če nudijo vse potrebne informacije
za identifikacijo blaga.

11. člen
(prenos blaga na druge uporabnike)

Uporabnik ekonomske cone lahko blago, ki ga je vne-
sel v ekonomsko cono prepusti drugemu uporabniku. Pre-
pustitev in prevzem morata oba uporabnika izkazati v svojih
evidencah.

12. člen
(evidence uporabnikov proste carinske cone, odobrene

pred uveljavitvijo zakona)
Evidence, ki so jih pristojni carinski organi odobrili

pred uveljavitvijo zakona istim uporabnikom, ki so na dan
uveljavitve zakona poslovali v Prosti carinski coni Koper
oziroma Prosti carinski coni Maribor in so v skladu s
36. členom nadaljevali poslovanje v Ekonomski coni Koper
oziroma Ekonomski coni Maribor, se lahko uporabljajo še
naprej v skladu s tem pravilnikom.

13. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 418-39/98
Ljubljana, dne 5. novembra 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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3844. 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. 512-17/98-36
Ljubljana, dne 9. novembra 1998.

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

Direktorica

USTAVNO SODIŠČE

3845.  Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 3. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izbraževanja ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Jožeta Gjurana in Valerije Perger, obeh
iz Lendave, ter Marjana Žerdina iz Čentibe, na seji dne
22. oktobra 1998

o d l o č i l o:

Tretji odstavek 3. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ni v
neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku navedeno zakonsko

določbo, po kateri se na območjih, kjer živijo pripadniki
slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne skup-
nosti, ustanovijo dvojezični vrtci in šole. Pobudniki menijo,
da so s tako določenim načinom izobraževanja slovenski
otroci postavljeni v neenakopraven položaj v primerjavi z
otroki v ostalih delih Slovenije, kjer je učni jezik za pripadni-
ke slovenskega naroda slovenščina. Predvsem pa naj bi
izpodbijana določba v nasprotju s 14. členom ustave dolo-
čala za območja, kjer živijo pripadniki madžarske oziroma
italijanske narodne skupnosti, različne načine izobraževa-
nja. S tem pa naj bi bil določen tudi različen obseg znanja
oziroma naj bi bili slovenski otroci na dvojezičnem območju
zavezani k obvladovanju madžarskega jezika v enakem ob-
segu kakor slovenskega jezika.

2. Po navedbah pobudnikov naj bi dvojezično izobra-
ževanje zahtevalo od otrok več napora pri učenju, pri čemer
naj bi obvladovali tudi mnogo manj snovi kot otroci v enoje-
zičnih šolah. Glede na način poučevanja snovi v obeh jezikih
naj bi bilo za razumevanje celotne snovi potrebno obvlado-
vanje obeh jezikov v enaki meri. Zato naj nekdo, ki obvlada
zahtevano snov v materinem jeziku – slovenščini, ne bi
mogel dobiti znanju ustrezne ocene, če iste snovi ne obvla-
da tudi v madžarščini. Posledica dvojezičnega šolstva naj bi
bilo tudi slabše znanje slovenščine. Pobudniki menijo, da bi
moralo biti izobraževanje pripadnikov madžarske narodne
skupnosti organizirano tako, kot je to določeno za pripadni-
ke italijanske narodne skupnosti. Pri tem posebej poudarja-
jo, da niso proti učenju madžarskega jezika, ampak le proti
takemu – dvojezičnemu – načinu učenja, ki naj bi bil v
neskladju s 14., 57. in 62. členom ustave.

3. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da imata
italijanska in madžarska narodna skupnost kot avtohtoni
manjšinski narodni skupnosti v Sloveniji po ustavi in zakono-
daji poseben položaj. Pri tem se izhaja iz dejstva, da ni
dovolj, če se pripadnikom manjšinskih narodnih skupnosti
zagotovijo enake pravice kot pripadnikom večinskega naro-
da. Italijani in Madžari v Sloveniji ne morejo biti enakopravni,
če jim ne bi bile dodatno zagotovljene posebne pravice,
tako kolektivne, ki se nanašajo na narodni skupnosti, kot
individualne, ki se nanašajo na njune posamezne pripadni-
ke. S tem v zvezi je treba upoštevati tudi načelo iz 4. člena
okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, da se ukre-
pi, ki so posledica upoštevanja specifičnih razmer, v katerih
živijo pripadniki manjšine, ne morejo obravnavati kot diskri-
minacija pripadnikov večinskega naroda. Namen posebne-
ga varstva narodnih skupnosti je, da se zagotovi njun obstoj
in razvoj ter osebnostne, kulturne in druge značilnosti skup-
nosti, njunih pripadnikov ter okolja, v katerem živijo.

4. Nadalje Državni zbor navaja, da se je pozitivni kon-
cept varstva manjšin uveljavil že v ustavi SRS iz leta 1974.
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Ustava iz leta 1991 v tem smislu pomeni kontinuiteto na tem
področju. Enaka izhodišča so uveljavile tudi prej ali kasneje
sklenjene mednarodne pogodbe: na primer pogodba o pri-
jateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Repub-
liko Madžarsko in sporazum o zagotavljanju posebnih pravic
slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in ma-
džarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Z izpodbi-
jano zakonsko določbo je bil po stališču Državnega zbora
urejen način uresničevanja pravice madžarske narodne
skupnosti do izobraževanja v svojem jeziku, kar zagotavlja
64. člen ustave. Hkrati je to tudi ukrep za sožitje obeh
narodov, ki živita na narodnostno mešanem območju. Dvo-
jezična ureditev učnega jezika je bila sprejeta v Državnem
zboru s predpisano večino in ob soglasju predstavnikov
narodne skupnosti (peti odstavek 64. člena ustave). Trditev
pobudnikov, da so zaradi tega ukrepa za zaščito narodne
skupnosti kršene pravice pripadnikov večinskega naroda,
naj bi bila v hudem navzkrižju s splošnoveljavnimi načeli
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki ob-
vezujejo Slovenijo: ukrepi za zaščito pripadnikov manjšin-
skega naroda se namreč ne morejo obravnavati kot diskrimi-
nacija večinskega naroda.

5. Pomurska Madžarska narodna samoupravna skup-
nost Lendava v svojem mnenju navaja, da je bilo dvojezično
šolstvo ustanovljeno leta 1959. Pred tem so tudi v Prekmur-
ju, podobno kot v Primorju, delovale madžarske šole. Teda-
nja zgodovinska situacija je onemogočila nadaljnje šolanje
učencem madžarske narodnosti na srednjih in visokih šolah
Madžarske, vojvodinske šole pa so bile daleč. Zato je veči-
na staršev vpisala svoje otroke v slovenske šole, madžarske
šole pa so ostale prazne. Dvojezični model je bil sprejet kot
rešitev pred propadom narodnostnega šolstva v Prekmurju.

6. Skupnost navaja še, da se model dvojezičnega šol-
stva nenehno spreminja in reformira. Slovenski in madžarski
jezik se poučujeta na dveh nivojih z zunanjo diferenciacijo –
na nivoju materinščine (1. nivo) in na nivoju jezika okolja
(2. nivo). Slovenski jezik se tretira od 3. razreda kot državni
jezik in se poučuje za vse učence na prvem nivoju. Učni
jezik je slovenski in madžarski, kar pa ne zavezuje učencev,
da obvladajo oba jezika v enakem obsegu. Učenci pridobi-
vajo ocene na podlagi  odgovarjanja v materinem jeziku,
ocena iz madžarskega jezika pa ne vpliva na splošni uspeh
učenca. Na dvojezičnih šolah se uporabljajo enaki učbeniki
kot na slovenskih šolah, ki so le za razredno stopnjo preve-
deni. Na predmetni stopnji dvojezičnih učbenikov ni, s čimer
so prikrajšani kvečjemu učenci madžarske narodnosti. Učni
jezik na predmetni stopnji je v razmerju 70% slovenski in
30% madžarski, kar je posledica dejstva, da večina učencev
nadaljuje šolanje na slovenskih srednjih šolah.

7. V štiridesetih letih obstoja dvojezičnega šolstva naj
ne bi bilo veliko pritožb staršev. Učenci dosegajo dobre
rezultate na srednjih šolah v Sloveniji in tudi na Madžar-
skem. Skupinsko preverjanje učencev 8. razreda daje do-
kaze, da uspeh učencev dvojezičnih šol ne zaostaja za
uspehom vrstnikov drugje v Sloveniji. Uvedba modela itali-
janskega narodnostnega šolstva bi lahko pomenila ponovi-
tev leta 1959. Zelo visok odstotek učencev iz narodnostno
mešanih družin (takih učencev je sedaj med 40 in 60%)
oziroma učencev slovenske narodnosti (njihov delež v dvo-
jezičnih šolah se giblje med 30 do 50%) bi po vsej verjet-
nosti nadaljeval šolanje na slovenskih šolah. To bi privedlo
do razpada obstoječe šolske mreže in do propada narod-
nostnega šolstva.

8. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj odločalo o stvari sami.

B) – I
9. Ustava v 57. členu določa, da je izobraževanje svo-

bodno in da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno ter
nalaga državi, da ustvarja možnosti, da si državljani lahko
pridobijo ustrezno izobrazbo. Člen 61 ustave daje vsakomur
pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu
ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in upo-
rablja svoj jezik in pisavo. V okviru posebnih pravic avtohto-
nih narodnih skupnosti pa ustava v 64. členu med drugim
določa: “…V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in
njuni pripadniki pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem
jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževa-
nja. Zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo
obvezno…”

10. Člen 3 zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI) ureja učni jezik v vrtcih in šolah.
V prvem odstavku določa, da poteka vzgojno in vzgoj-
no-izobraževalno delo v vrtcih oziroma šolah v slovenskem
jeziku. V drugem odstavku predpisuje, da se na narodno
mešanih območjih, kjer živijo pripadniki italijanske narodne
skupnosti, ustanavljajo tudi vrtci oziroma šole, v katerih po-
teka vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo v italijan-
skem jeziku (vrtci in šole v jeziku narodne skupnosti).
V izpodbijanem tretjem odstavku pa predpisuje, da se na
narodno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki madžarske
narodne skupnosti, ustanavljajo dvojezični vrtci in šole, v
katerih vzgojno oziroma vzgojno- izobraževalno delo poteka
v slovenskem in madžarskem jeziku (dvojezični vrtci in šole).
Določbe o jeziku in o posebnih pravicah manjšin imajo tudi
vsi zakoni, ki urejajo vzgojo in izobraževanje.

11. Tako zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) v
5. členu predpisuje slovenski jezik kot jezik, v katerem pote-
ka vzgojno delo v vrtcih; na narodnostno mešanih območjih,
kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti, se “v
skladu s posebnim zakonom” v vrtcih, v katerih poteka vzgoj-
no delo v slovenskem jeziku, otroci seznanjajo z italijanskim
jezikom, v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v italijanskem
jeziku, pa s slovenskim jezikom; na narodnostno mešanih
območjih, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupno-
sti, pa poteka vzgojno delo “v skladu s posebnim zakonom”
dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku. V 6. členu
ZVrt pa je še splošna določba, da uresničevanje posebnih
pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na po-
dročju predšolske vzgoje ureja poseben zakon.

12. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) v
6. členu predpisuje kot učni jezik v osnovni šoli slovenščino;
kot učni jezik v osnovnih šolah v jeziku narodne skupnosti
italijanski, v dvojezičnih šolah pa slovenski in madžarski. Na
narodnostno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki itali-
janske narodne skupnosti, je predpisan v “slovenskih” šolah
kot obvezen predmet italijanski jezik, v “manjšinskih, italijan-
skih” šolah pa slovenski jezik. V 7. členu je prav tako splo-
šna določba, da varstvo posebnih pravic italijanske in ma-
džarske narodne skupnosti na področju osnovnošolskega
izobraževanja ureja zakon.

13. Podobne določbe o jeziku imajo tudi zakoni s po-
dročja srednješolskega izobraževanja (zakon o poklicnem in
strokovnem izobraževanju – 8. člen, in zakon o gimnazijah –
8. člen; oba Uradni list RS, št. 12/96). Za srednje šole je
določena tudi možnost poučevanja v tujem jeziku. Pri viso-
kem šolstvu (zakon o visokem šolstvu, Uradni list RS, št.
67/93 – 8. člen) pa je kot učni jezik predpisana le slo-
venščina, z možnostjo poučevanja v tujem jeziku.

14. Dvojezični vrtci in šole se po tretjem odstavku
3. člena ZOFVI ustanavljajo na območjih, kjer živijo pripad-
niki slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne
skupnosti, in so opredeljena kot narodno mešana območja.
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Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 60/94) je v 5. členu določil, da so takšna
narodnostno mešana območja tista, ki jih kot taka opredelju-
jejo sedanji statuti občin Lendava in Murska Sobota.

15. Statuta nekdanjih občin Lendava in Murska Sobota
sta narodnostno mešana območja opredelila tako, da sta
navedla naselja, ki jih tako območje obsega. Z ustanovitvijo
novih občin se pri Občini Lendava ni nič spremenilo, saj so
vsa narodnostno mešana naselja ostala v okviru nove Občine
Lendava (vsi pobudniki so s tega območja). Nova Občina
Murska Sobota pa narodnostno mešanih naselij nima več.
Del jih je prešel v novo Občino Hodoš-Šalovci, del pa v novo
Občino Moravske Toplice. Taka razdelitev se je letos spre-
menila z ustanovitvijo dodatnih novih občin (ZUODNO-B,
Uradni list RS, št. 56/98): iz Občine Lendava se je izločila
nova Občina Dobrovnik z dvema narodnostno mešanima
naseljema, Občina Hodoš-Šalovci pa se je razdelila na Obči-
no Hodoš z dvema narodnostno mešanima naseljema in
Občino Šalovci z enim narodnostno mešanim naseljem. Gle-
de na novo razdelitev narodnostno mešanih naselij po obči-
nah je spremenjen tudi 5. člen ZUODNO tako, da so narod-
nostno mešana območja v Prekmurju tista, ki jih kot taka
opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš-Šalovci
in Moravske Toplice.

16. Po 8. členu ustave morajo biti zakoni in drugi pred-
pisi v skladu s splošnoveljavnimi načeli mednarodnega pra-
va in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo.
Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporab-
ljajo neposredno. V obravnavani zadevi pridejo v poštev
zlasti tri:

– okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin (Urad-
ni list RS, št. 20/98, mednarodne pogodbe, št. 4/98);

– pogodba o prijateljstvu in sodelovanju med Republi-
ko Slovenijo in Republiko Madžarsko (Uradni list RS, št.
23/93, mednarodne pogodbe, št. 6/93) in

– sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske
narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske na-
rodne skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
23/93, Mednarodne pogodbe, št. 6/93).

B) – II
17. Izpodbijana določba tretjega odstavka 3. člena

ZOFVI ureja učni jezik v vrtcih in šolah, ki se ustanovijo kot
dvojezični vrtci ali šole na narodnostno mešanih območjih –
v skladu z ZOFVI in posebnim zakonom. Tak poseben zakon
je še vedno veljavni zakon o uresničevanju posebnih pravic
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS, št. 12/82 – ZUPP).
ZUPP je izhajal iz drugačne ustavne ureditve in predvsem iz
drugačnega sistema izobraževanja, zato je najmanj termino-
loško neusklajen z veljavno zakonodajo. Vsebinsko pa je za
obravnavano zadevo pomembno, da je splošen: posebno
pravico do ustanavljanja šol v jeziku narodnosti ali dvojezič-
nih šol ureja, ne da bi omenjal konkretno manjšino (italijan-
sko in madžarsko). To je v času njegovega sprejema urejala
šolska zakonodaja: na primer zakon o osnovni šoli (Uradni
list SRS, št. 5/80 – 19. člen). ZUPP povsem splošno v
5. členu tudi določa, da se dvojezične šole ali šole v jeziku
narodnosti ustanavljajo na območjih, ki so s statutom občine
opredeljena kot narodnostno mešana območja. Zato izpod-
bijana določba ZOFVI ureja več kot le učni jezik: na podlagi
64. člena ustave določa območja, na katerih je dvojezično
šolstvo obvezno.

18. Ustava v 64. členu določa, da je dvojezično šol-
stvo obvezno in pooblašča zakonodajalca, da določi ob-
močja, na katerih je obvezno. Nalaga mu, da tako šolstvo
organizira, prepušča mu le določitev območij, na katerih

bo obvezno. Temeljno izhodišče pri določitvi območij, na
katerih bo dvojezično šolstvo obvezno, pa je, da gre za
posebno pravico avtohtone italijanske in madžarske narod-
ne skupnosti.

19. Predlog pobudnikov, da naj bi se manjšinsko šol-
stvo uredilo tudi v Prekmurju enako kot na obali za italijansko
narodno skupnost, bi pomenil praktično ukinitev dvojezične-
ga šolstva. Že iz tega razloga mu ustavno sodišče ne more
slediti. Predmet presoje je v tem delu lahko le, ali je zakon
pri določitvi območij dvojezičnega šolstva skladen z ustavo
ali ne.

20. Osnutek ustave (Poročevalec, št. 17/90) je kot
posebno pravico avtohtonih narodnih skupnosti predvideval
tudi pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku, z
varianto, da se z zakonom lahko uvede tudi dvojezična vzgo-
ja in izobraževanje. Predstavniki manjšine so podpirali va-
rianto, torej možnost dvojezičnega šolstva, kar ni bilo spor-
no glede na enotno stališče, da naj se obseg pravic manjšin
ne bi manjšal oziroma ožil. To je avtohtonima narodnima
skupnostima zagotavljala tudi temeljna ustavna listina o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91; drugi odstavek III. točke); varovanje in zago-
tavljanje njunih pravic pa je eno od temeljnih ustavnih načel
(prvi odstavek 5. člena ustave).

21. Očitno ni sporno, kaj pomeni dvojezično šolstvo:
šolo, v kateri poteka pouk v slovenskem jeziku in jeziku
manjšine. Kar se tiče jezika samega, velja “dvojezičnost”
tudi na območju, kjer živi italijanska narodna skupnost: otro-
ci v slovenskih šolah se obvezno učijo tudi italijanščine,
otroci v italijanskih šolah pa obvezno tudi slovenščine.

22. Očitno za madžarsko narodno skupnost in njene
posamezne pripadnike tudi ni sporno, da dvojezično šolstvo
ustrezno in zadovoljivo zagotavlja uresničevanje njihove
ustavne pravice do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku.
Celo več: za obstoj in razvoj madžarske manjšine naj bi bil
uveljavljeni sistem dvojezičnega šolstva ustreznejši kot šol-
stvo v jeziku narodnosti. Če so ob njegovi uvedbi za to
obstajali predvsem zgodovinski oziroma politični razlogi, pa
so danes to dejanske življenjske razmere. Dvojezično šol-
stvo naj bi zagotavljalo pripadnikom manjšine na eni strani
izobraževanje v njihovem jeziku (vključno z ohranjanjem jezi-
kovne, zgodovinske in kulturne identitete), na drugi strani pa
tak nivo izobrazbe tako v slovenskem kot materinem jeziku,
da se lahko enakopravno vključijo v nadaljnje izobraževanje
in življenje v Sloveniji (in tudi na Madžarskem).

23. Tudi pobudniki ne oporekajo dvojezičnemu šolstvu
kot pravici pripadnikov narodne skupnosti. Oporekajo smi-
selno temu, kar določa drugi odstavek 4. člena ZUPP:
v dvojezičnih šolah se izobražujejo pripadniki slovenskega
naroda skupaj s pripadniki ustrezne narodnosti. Po 48. čle-
nu zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96), ki je že
po ustavi edina obvezna, imajo starši pravico vpisati otroka v
osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali
začasno prebiva. V drugo osnovno šolo (to je v šolski okoliš
zunaj kraja prebivanja) pa ga lahko vpišejo le, če bi ta šola s
tem soglašala. To pa pomeni, da starši otroke, ki prebivajo
na območju, ki je določeno kot območje, na katerem je
dvojezično šolstvo obvezno, lahko vpišejo le v dvojezično
osnovno šolo. Obstoj dvojezičnega šolstva naj bi torej pose-
gal v pravice pripadnikov večinskega naroda in to tako, da
naj bi bile kršene človekove pravice iz 14., 57. in 61. člena
ustave.

24. Po tretjem odstavku 15. člena ustave je omejitev
človekovih pravic in temeljnih svoboščin mogoča samo
zaradi pravic drugih in v primerih, ki jih določa ustava.
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin v 4. členu
vsebuje zavezo držav-podpisnic, da zagotovijo pripadni-
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kom narodnih manjšin pravico do enakosti pred zakonom
in da sprejmejo potrebne ukrepe za pospeševanje polne in
učinkovite enakosti med pripadniki narodne manjšine in
pripadniki večinskega naroda. Pri tem morajo upoštevati
tudi posebne razmere pripadnikov narodnih manjšin. Izrec-
no pa je v konvenciji tudi zapisano, da se taki ukrepi ne
štejejo za dejanje diskriminacije. V 2. členu pogodbe o
prijateljstvu in sodelovanju sta Slovenija in Madžarska zapi-
sali, da imata narodne manjšine za naravni povezovalni
most in sta prepričani, da je njihov prispevek k življenju
njune družbe dragocen. V 2. členu sporazuma o zagotav-
ljanju posebnih pravic manjšine oziroma narodne skupno-
sti pa je dogovorjena podpora ne samo pouku pripadnikov
manjšine v materinem jeziku in učenju materinega jezika,
ampak tudi spodbujanju spoznavanja in učenja jezika, kul-
ture in zgodovine manjšine in njenega matičnega naroda
tudi pri pripadnikih večinskega naroda.

25. Drugi odstavek 14. člena določa, da so pred zako-
nom vsi enaki. To seveda ne pomeni, da bi predpis ne smel
različno urejati položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega
ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega
razloga. To pomeni, da mora razlikovanje služiti ustavno
dopustnemu cilju, da mora biti ta cilj v razumni povezavi s
predmetom urejanja v predpisu in da mora biti uvedeno
razlikovanje primerno sredstvo za dosego tega cilja. Za razli-
kovanje mora torej obstajati razumen, iz narave stvari izhaja-
joč razlog. Dvojezično šolstvo kot posebna pravica avtohto-
ne narodne skupnosti sama po sebi ne posega v pravice
pripadnikov večinskega naroda do enakosti pred zakonom.
Ustava zakonodajalcu ne preprečuje, da v mejah (v okviru)
svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo določena
podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih
vezal različne pravne posledice. Tovrstna diskrecija, s kate-
ro zakonodajalec zasleduje ustavno dopustne cilje, je bistve-
na sestavina zakonodajne pristojnosti.

26. Pri presoji izpodbijane ureditve pa je poleg tako
določenih meja (proste) zakonodajalčeve izbire treba upo-
števati, da ustanavljanje dvojezičnih šol nalaga državi ustava.
Izbira območij, na katerih bodo ustanovljene take šole, in
območij, na katerih bodo posebne pravice avtohtoni manjši-
ni na področju izobraževanja zagotovljene z ustanavljanjem
manjšinskih šol, je prepuščena zakonodajalcu. Zgodovin-
ske razmere so narekovale organizacijo dvojezičnega šolst-
va na območjih, na katerih živi madžarska narodna manjšina
(skupnost), ne pa tudi na območjih, kjer živi italijanska na-
rodna manjšina (skupnost). Ohranitev organizacije oziroma
mreže dvojezičnih šol pomeni tudi spoštovanje obveznosti,
ki jih je Slovenija prevzela z ratificiranimi mednarodnimi po-
godbami in ni v neskladju z ustavo (s 14. členom ustave).

27. Lahko pa bi šlo za poseg v kakšno drugo človeko-
vo pravico ali temeljno svoboščino: pobudniki navajajo pra-
vico do pridobitve ustrezne izobrazbe in pravico do uporabe
svojega jezika in pisave. Trditve pobudnikov so v tem delu
neutemeljene.

28. ZUPP v 11. členu določa, da se mora vzgojno-
izobraževalno delo v dvojezičnih (vrtcih in) šolah organizirati
tako, da se učenci naučijo materinega jezika in si pridobijo
sposobnost za aktivno rabo drugega jezika. Katera učna
snov v dvojezični šoli se poučuje v obeh jezikih in katera
samo v enem ali drugem jeziku, se določi s programom
življenja in dela osnovne šole oziroma z vzgojno-izobraževal-
nim programom (12. člen ZUPP). Program življenja in dela
osnovne šole s predmetnikom in učnim načrtom za dvoje-
zične osnovne šole v okviru splošnih navodil in smotrov za
delo dvojezičnih osnovnih šol med drugim navaja tudi:

– prilagoditve učnih načrtov, ki izhajajo iz potrebe po
vključitvi poučevanja madžarskega jezika ter madžarske zgo-
dovine, umetnosti in kulture;

– posebne programe vključevanja v dvojezično šolo
učencev, ki prihajajo z enojezičnega področja, ter poseben
način ocenjevanja drugega (nematerinega) jezika,

– da ocena iz drugega jezika ne sme biti ovira za napre-
dovanje učencev,

– da je učenec pri ocenjevanju in preverjanju pri
vseh predmetih ocenjen na podlagi odgovorov v materi-
nem jeziku,

– da mora imeti učenec vedno in ves čas možnost
sodelovanja v svojem materinem jeziku,

– da mora dvojezično delo zagotoviti kvalitetno
vzgojno-izobraževalno delo in omogočiti učencem enako-
pravno vključevanje v nadaljnje šolanje.

29. Iz predpisov in aktov, navedenih v prejšnji točki,
izhaja, da ne držijo navedbe pobudnikov, da bi bili slovenski
otroci v dvojezičnih šolah zavezani k enakemu obvladovanju
tako madžarščine kot slovenščine, da bi morali za obvlado-
vanje učne snovi obvladati oba jezika v enaki meri in da ne bi
mogli dobiti znanju ustrezne ocene, če snovi ne bi obvladali
tako v slovenščini kot v madžarščini.

30. Program življenja in dela osnovne šole je v osnovi
enak za vse osnovne šole, res pa je, da so predmetnik in
učni načrti dvojezične šole prilagojeni. Kar se tiče jezika
narodne skupnosti, velja enaka obveznost njegovega uče-
nja za slovenske otroke na vseh območjih, kjer živita avtoh-
toni narodni skupnosti. V tem delu so otroci slovenske na-
rodnosti na dvojezičnih območjih v Prekmurju v enakem
položaju kot slovenski otroci na območjih, kjer živi italijanska
narodna skupnost. Poenostavljeno rečeno gre v obeh pri-
merih za dodaten obvezen učni predmet. Ob enaki obreme-
nitvi, gledano skozi tedensko oziroma skupno letno število
ur učne obveznosti, pomeni prilagoditev predmetnika ustrez-
no prerazporeditev ur, posledično pa tudi vsebinsko prilago-
ditev učnih načrtov – če naj kvaliteta pouka po vsebini in
obsegu snovi ostane enaka. Oboje velja tako za manjšinske
kot za dvojezične šole.

31. Specifičnost dvojezične šole pa je seveda pouk
tudi drugih predmetov v obeh jezikih. Po splošnih navodilih
in smotrih za delo dvojezičnih osnovnih šol poteka pouk na
razredni stopnji pri vseh predmetih dvojezično – ob uporabi
dvojezičnih učbenikov in delovnih zvezkov; na predmetni
stopnji pa poteka obravnava snovi v slovenskem jeziku, po-
glabljanje, utrjevanje in povzetki z zapisom izrazoslovja pa v
madžarskem jeziku.

32. Ustava v tretjem odstavku 57. člena nalaga državi,
da ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrez-
no izobrazbo. To pomeni obveznost zagotavljanja enakih
možnosti za pridobitev takega nivoja obvezne osnovnošol-
ske izobrazbe, da bo posameznik lahko glede na svoje želje
in sposobnosti po končani osnovni šoli nadaljeval z ustrez-
nim izobraževanjem. Pobudniki z ničimer ne izkažejo, da bi
bili učenci dvojezičnih šol po kvaliteti pridobljenega znanja
(gledano skozi šolske ocene in rezultate zaključnega prever-
janja znanj) v drugačnem položaju ali celo diskriminirani v
primerjavi z drugimi učenci (v “običajnih” ali manjšinskih
šolah). Razlike med učenci po teh okoliščinah niso nujno ali
pa sploh ne vezane le na dejstvo, da posameznik obiskuje
dvojezično šolo. Dvojezična šola – toliko kot zahteva obvez-
no učenje tudi jezika manjšine – prav tako ne pomeni pose-
ga v pravico slovenskih otrok do uporabe svojega jezika in
pisave.

33. Glede na vse navedeno je ustavno sodišče odloči-
lo, da izpodbijana zakonska določba ni v neskladju z ustavo.

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

40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter
sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter
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Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc
Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Bošt-
jan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-94/96
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3846.  Odločba o ugotovitvi kršitve ustavnih pravic in
ugotovitev o neustavnosti 82. in 83. člena
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi Z. L. iz K. na seji dne 28. oktobra 1998

o d l o č i l o:

1. Z mnenjem zdravniške komisije I. stopnje pri Ob-
močni enoti Koper Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije z dne 11. 3. 1997 in z dosedanjimi mnenji te komisi-
je, izdanimi v obdobju do pravnomočnosti odločbe o ugoto-
vitvi invalidnosti I. kategorije, so bile pritožniku kršene člove-
kove pravice in temeljne svoboščine.

2. Člena 82. in 83. zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93
in 9/96) sta v neskladju z ustavo iz razlogov, navedenih v
obrazložitvi te odločbe.

3. Zakonodajalec je dolžan ugotovljeno neustavnost
odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem
listu.

4. Postopek z ustavno pritožbo zaradi kršitve pravice
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred
Delovnim in socialnim sodiščem v zadevi št. Ps-607/97 se
ustavi.

5. Ustavna pritožba se v delu, ki se nanaša na kršitev
pravice do povrnitve škode in določitvi odškodnine s strani
Ustavnega sodišča zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik je z ustavno pritožbo, vloženo dne 6. 3.

1996, izpodbijal sedem posamičnih izvidov in mnenj zdrav-
niške komisije I. stopnje pri Območni enoti Zavoda za zdravs-
tveno zavarovanje (v nadaljevanju: ZZZS) v Kopru, izdanih v
obdobju od 26. 9. 1995 do 22. 11. 1995. Menil je, da vsi
izpodbijani akti kršijo določbe 25. člena ustave o zagotovlje-
ni pravici do pritožbe ali pa kršijo pravico do pritožbe, kot da
izhaja iz 2., 8., 66. in 51. člena ustave v povezavi z določba-
mi 85. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96 –
v nadaljevanju: ZZVZZ), 230. člena zakona o splošnem
upravnem postopku ter 6. točke 100. člena zakona o delov-
nih razmerjih. Zato pritožnik tudi pravnih sredstev, ki jih ti
akti dajejo, ni uporabljal. Ker se prav zaradi pravnih sredstev
pritožuje, predlaga obravnavo ustavne pritožbe na podlagi
51. člena zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), zato da se prepreči nasta-
nek nepopravljivih posledic ter preneha s kršenjem njegovih
ustavnih pravic. Izpodbijani akti, zoper katere se ne more
pritožiti, ker nimajo pravnega pouka, ali pa ta brez zakonske

podlage ne zadrži njihove izvršitve, naj bi kršili ustavne pravi-
ce pritožnika.

2. Pritožnik je še navajal, da ZZVZZ v 85. členu dolo-
ča, da se za postopek, v katerem se odloča o pravicah iz
obveznega zavarovanja, uporablja ZUP, če z zakonom ni
določeno drugače. Ker z ZZVZZ ni drugače določeno, so
po mnenju pritožnika pravni pouki vseh izpodbijanih mnenj v
nasprotju z določbami zakona, na podlagi katerega so izda-
ni, in tudi v nasprotju z ZUP. Ker pritožba zoper mnenja
zdravniške komisije ne zadrži njihove izvršitve, zavarovancu
ni dana možnost, da s pritožbo zadrži izvršitev morebitnega
nestrokovnega mnenja komisije. Lahko pa zavarovancu kljub
njegovi pritožbi na mnenje zdravniške komisije po določbi
6. točke 100. člena ZDR preneha delovno razmerje.

3. Ustavno sodišče je ustavne pritožbe, vložene proti
mnenjem zdravniške komisije I. stopnje kot proti posamič-
nim aktom, že prej zavrglo. Take ustavne pritožbe je po
prvem odstavku 51. člena ZUstS možno vložiti šele po izčr-
panju vseh pravnih sredstev. Tudi po drugem odstavku
51. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče pod določenimi
pogoji izjemoma odloča o ustavni pritožbi le pred izčrpanjem
izrednih pravnih sredstev, medtem ko obravnavanje ustavne
pritožbe pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev ni možno.
Ker se po pravilih izpodbijana mnenja zdravniških komisij
sploh ne štejejo za upravne akte, izdane po upravnem po-
stopku, ampak gre oziroma naj bi šlo le za izvedenska mne-
nja, na podlagi katerih zavarovanec (in to šele po izdaji
mnenja zdravniške komisije II. stopnje) šele lahko zahteva
izdajo upravne odločbe o svojih pravicah iz zdravstvenega
zavarovanja, je bilo navedene ustavne pritožbe kot ustavne
pritožbe zoper posamične akte treba zavreči.

4. Ustavno pritožbo z dne 1. 4. 1997 zoper zatrjevano
kršitev pritožnikovih ustavnih pravic ne s posamičnim uprav-
nim aktom, ampak z domnevno nezakonitim ravnanjem
zdravniške komisije I. stopnje, pa je Ustavno sodišče spreje-
lo v obravnavo.

5. Pritožnik je po sprejemu ustavne pritožbe naslovil na
Ustavno sodišče vrsto vlog: nekatere – naslovljene na pri-
stojna sodišča in upravne organe v drugih postopkih – so
poslane le v vednost, nekatere pa izrecno naslovljene (tudi)
na Ustavno sodišče. V nekaterih vlogah je postavljal tudi
zahtevke, o katerih naj bi odločilo Ustavno sodišče. Vloge
so delno težko razumljive, nepovezane in nejasne, pravilo-
ma pa tudi ni predloženih listin, ki jih pritožnik omenja in v
zvezi s katerimi so sploh vložene.

6. Kot samostojni zadevi, povezani s tem postopkom,
sta bili odprti še:

– ustavna pritožba zaradi kršitve pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja v postopku zaradi spornega
zaključka bolniškega staleža pred Delovnim in socialnim
sodiščem (zadeva vpisana pod št. Up-292/97), in

– ločeno vložena pobuda za oceno ustavnosti in zako-
nitosti pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s ka-
snejšo vlogo formalno razširjeno še na pobudo za oceno
ustavnosti nekaterih določb zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (zadeva vpisana pod št.
U-I-99/97).

7. V okviru obravnavane zadeve je pritožnik uveljavljal
tudi dva posebna zahtevka: – “spor o pristojnosti”, ki pa je
po vsebini ustavna pritožba zaradi zatrjevane kršitve pravi-
ce do sodnega varstva oziroma pravnega sredstva (neodlo-
čanje o nekaterih zahtevkih pritožnika pred ZZZS oziroma
upravnimi organi in sodišči), in – odškodninski zahtevek,
vložen na podlagi 26. člena ustave oziroma 46. člena
ZUstS.

8. ZZZS je v zvezi s pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti pravil posredoval svoja stališča in pojasnila, Dr-
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žavni zbor pa na pobudo za oceno ustavnosti nekaterih
določb ZZZS ni odgovoril.

B) – I
9. Dejansko stanje pritožnika se je po sprejemu ustav-

ne pritožbe in začasnem zadržanju pravnih posledic sporne-
ga zdravniškega mnenja na delovnopravnem področju, bis-
tveno spremenilo. V postopku za priznanje bolniškega stale-
ža po 1. 3. 1997 je pritožnik uspel. Zdravniška komisija
II. stopnje je sicer 17. 4. 1997 potrdila mnenje I. stopnje
ZK, da naj bi bil pritožnik sposoben za delo. Enako je odločil
tudi ZZZS z upravno odločbo, izdano na podlagi 83. člena
ZZVZZ dne 23. 5. 1997. Vendar je pritožnik nato uspel v
sodnem sporu: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je na
podlagi izvedenskega mnenja Medicinske fakultete s sodbo
št. Ps-607/97 z dne 22. 1. 1998 odpravilo odločbo ZZZS
in odločilo, da je pritožnik “začasno popolnoma nezmožen
za delo” tudi po 14. 3. 1997. Zoper to sodbo se nista
pritožila ne pritožnik ne ZZZS in je postala pravnomočna
4. 3. 1998.

10. Že med sodnim postopkom o bolniškem staležu je
bil pritožnik spoznan za invalida I. kategorije invalidnosti s
pravico do invalidske pokojnine od 1. 11. 1997 dalje. Zo-
per to odločitev se je pritožnik pritožil in uveljavljal tudi sod-
no varstvo. Sodni postopek še ni končan in se ne šteje za
prednostnega. Zakaj se pritožnik z invalidsko upokojitvijo ne
strinja, iz njegovih vlog ni povsem jasno – smiselno je mogo-
če povzeti, da bi še vedno želel nekaj delati, na primer na
domu. Pritožnik je tako sedaj še vedno v bolniškem staležu s
pravico do nadomestila plače na podlagi 34. člena ZZVZZ.
Ta pravica naj bi mu šla (iz zdravstvenega zavarovanja) do
pravnomočnosti odločbe o invalidski upokojitvi.

11. Pritožnik pa še vedno prejema mnenja zdravniške
komisije I. stopnje pri območni enoti ZZZS Koper, s katerimi
naj bi ta komisija na nezakonit način odločala o priznanju
bolniškega staleža. Mnenje, izdano 28. 9. 1998, naj bi po
prepričanju pritožnika pomenilo celo odvzem pravice do
bolniškega staleža. Iz zadnjega mnenja zdravniške komisije
z dne 7. 10. 1998 pa izhaja, da zdravniška komisija odloča
o bolniškem staležu pritožnika na vsaka dva meseca.

12. V vlogi, naslovljeni sicer na predsednika Ustavne-
ga sodišča (prejeti dne 7. 10. 1998), je pritožnik tudi sam
nedvomno opredelil bistvo svojih dosedanjih ustavnih pri-
tožb in pobud. Uveljavlja kršitev človekovih pravic z mnenji
zdravniških komisij, ki dejansko odločajo o njegovih pravi-
cah do zdravstvenega varstva in pravicah iz zdravstvenega
zavarovanja – zoper ta mnenja pa ni zagotovljenih učinkovi-
tih pravnih sredstev in sodnega varstva.

13. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo o vseh vsebin-
sko povezanih vlogah pritožnika odločilo z eno odločbo.
Zato je obravnavani ustavni pritožbi pridružilo tudi odločanje
o pobudi za oceno ustavnosti nekaterih določb ZZVZZ ter
ustavnosti in zakonitosti pravil in o ustavni pritožbi zaradi
kršitve do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku
pred socialnim sodiščem.

B) – II
14. Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom,

pravico do socialne varnosti. Država ureja obvezno zdravstve-
no zavarovanje ter skrbi za njegovo delovanje (prvi in drugi
odstavek 50. člena ustave). Vsakdo ima pravico do zdravstve-
nega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa
pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev (prvi in
drugi odstavek 51. člena ustave). Ustava zagotavlja pravico
do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen) ter nedotaklji-
vost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zaseb-
nosti in osebnostnih pravic (35. člen).

15. Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih
pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,
ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih intere-
sih (22. člen ustave). Vsakdo ima pravico, da o njegovih
pravicah in dolžnostih brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodiš-
če (23. člen ustave). Vsakomur je zagotovljena pravica do
pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam so-
dišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (25. člen ustave).

16. ZZVZZ ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravs-
tvenega zavarovanja ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega
zavarovanja (prvi odstavek 1. člena). Zdravstveno varstvo
obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi
se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni. Ob zakon-
sko zagotovljeni pravici do najvišje možne stopnje zdravja in
pravici do zdravstvenega varstva ZZVZZ predpisuje tudi dolž-
nost vsakogar, da skrbi za svoje zdravje (prvi in drugi odsta-
vek 2. člena). ZZVZZ določa obseg zdravstvenega zavarova-
nja in kot nosilca tega zavarovanja določi ZZZS (12. člen).
Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega tudi zavarovanje
za primer bolezni in zagotavlja zavarovanim osebam med
drugim tudi pravico do nadomestila plače med začasno
zadržanostjo od dela (13. člen ZZVZZ). Nadomestilo kot
pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja gre zavaro-
vancem na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma
pristojne zdravniške komisije (29. člen ZZVZZ): v določenih
primerih od prvega dne zadržanosti dalje, sicer pa od
31. dne zadržanosti dalje. Pravica do nadomestila za prvih
30 dni odsotnosti z dela ni pravica iz obveznega zdravstve-
nega zavarovanja, ampak je pravica, ki jo delavec uveljavlja
pri delodajalcu (9. člen ZZVZZ, glej tudi odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-30/96). ZZVZZ v 34. členu ureja primere, ko
začasna nezmožnost za delo preraste v trajno, kar je podla-
ga za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja; v
35. členu pa primere, ko zavarovanec ni upravičen do nado-
mestila in primere, v katerih se izplačevanje nadomestila
začasno zadrži.

17. V V. poglavju ZZVZZ (členi od 78 do 85) so dolo-
čeni pogoji in postopek za uveljavljanje pravic iz zdravstve-
nega zavarovanja:

– osebni zdravnik zdravi in je pooblaščen, da ugotavlja
začasno nezmožnost za delo in druge razloge za zadržanost
od dela do 30 dni (80. člen),

– opredeljene so zdravniške komisije kot izvedenski
organi zavoda in določene njihove pristojnosti (81. člen),

– določen je postopek in roki za presojo mnenj zdrav-
nika in zdravniških komisij (82. člen),

– določena je pravica zahtevati izdajo dokončne uprav-
ne odločbe o mnenju zdravniške komisije prve stopnje
(83. člen),

– določena je pristojnost za odločanje o pravici do
nadomestila (in nekaterih drugih denarnih prejemkih iz
zdravstvenega zavarovanja) pred organi ZZZS na prvi in dru-
gi stopnji (84. člen),

– predpisana je uporaba ZSUP pri odločanju o pravi-
cah iz zdravstvenega zavarovanja, kolikor ZZVZZ ne določa
drugače (85. člen).

18. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja po-
drobneje urejajo tudi obveznosti zavarovanih oseb, pogoje
in postopke za uresničevanje pravic ter varstvo pravic zava-
rovanih oseb zlasti v naslednjih določbah: prvi odsta-
vek 24. člena, drugi odstavek 136. člena, tretji odstavek
146. člena, 230. do 250. člena, 259. do 263. člena,
264. do 272. člena.
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19. Sodno varstvo v sporih iz zdravstvenega zavarova-
nja je bilo od leta 1979 zagotovljeno pred sodišči združene-
ga dela (splošne pristojnosti, razen za celjsko regijo, kjer je
bilo ustanovljeno posebno sodišče in za ljubljansko regijo,
kjer je tovrstne spore reševalo posebno sodišče pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja). V obdobju od 1. 3.
1992 do 12. 5. 1994 je bilo za spore iz zdravstvenega
zavarovanja pristojno Vrhovno sodišče v upravnem sporu,
od 13. 5. 1998 pa je za te spore pristojno Delovno in
socialno sodišče v Ljubljani (5. člen zakona o delovnih in
socialnih sodiščih, Uradni list RS, št. 19/94).

B) – III
20. Ena od pravic iz obveznega zdravstvenega zavaro-

vanja je tudi pravica do nadomestila plače med začasno
zadržanostjo od dela (13. člen ZZVZZ). Ne torej začasna
zadržanost od dela kot taka, ampak le nadomestilo plače za
tako obdobje. To pravico zagotavlja delavcem tudi tretji od-
stavek 61. člena ZDR: delavec je upravičen do odsotnosti z
dela s pravico do nadomestila plače na podlagi potrdila o
začasni nezmožnosti za delo zaradi bolezni. Pojma “zadrža-
nost od dela”, uporabljenega v zdravstvenih predpisih ne
gre razumeti drugače od pojma “začasna nezmožnost za
delo zaradi bolezni”, uporabljenega v predpisu o delovnih
razmerjih. Tretje področje, kjer je za uveljavljanje določenih
pravic bistvena zmožnost (sposobnost) za delo je invalidsko
zavarovanje. Invalidnost je podana, če nastane pri zavaro-
vancu zmanjšanje ali izguba delovne zmožnosti… zaradi traj-
nih sprememb v zdravstvenem stanju… (27. člen zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju).

21. Med trajanjem delovnega razmerja je zdravstvena
nezmožnost (nesposobnost) za delo opravičljiv razlog za
delavčevo odsotnost z dela. V takem primeru ga ne zadene-
jo sankcije zaradi odsotnosti z dela (prenehanje delovnega
razmerja). Poleg tega pa “bolniška” zagotavlja delavcu še
eno pravico: nadomestilo plače, ki gre za prvih 30 dni
praviloma v breme delodajalca, od 31. dne dalje pa v breme
ZZZS iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ko-
likor se iz zdravstvenih razlogov delavčeva zmožnost za delo
trajno spremeni, lahko delavec uveljavlja pravice iz invalid-
skega zavarovanja. Predpisan je tudi postopek “prehoda”
delavcev iz zdravstvenega v invalidsko zavarovanje (34. člen
ZZVZZ).

22. Skupna točka vseh navedenih postopkov je delav-
čeva zdravstvena zmožnost (sposobnost) za delo ter posle-
dično vprašanje kdo in kako to zmožnost ugotavlja. Čeprav
je zdravje oziroma bolezen in v tej zvezi tudi delovna zmož-
nost lahko zelo subjektivno vprašanje, pa ni dvoma, da je
zdravnik najbolj poklican dati strokovno medicinsko mnenje:
gotovo o zdravstvenem stanju delavca, morda malo manj
gotovo pa tudi o njegovi delovni zmožnosti. Tu je tudi “izvirni
greh” spora. Gre za razlikovanje med strokovnim (izveden-
skim) mnenjem in pristojnostjo za odločanje o neki pravici
posameznika.

23. To o čemer lahko odločajo pristojni organi ZZZS je
samo pravica do nadomestila plače iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Pristojne organe določa 84. člen
ZZVZZ, le-ti pa morajo o tej pravici odločiti v upravnem
postopku (85. člen ZZVZZ). Bistveno – pravzaprav edino
pravno relevantno – dejstvo, pomembno za odločitev o pra-
vici do nadomestila plače, je, ali je bil ter od kdaj do kdaj,
zavarovanec začasno nezmožen za delo zaradi bolezni. Od
tega istega dejstva pa je odvisna tudi odločitev o dveh pravi-
cah zaposlenega zavarovanca (delavca): pravica do nado-
mestila plače, ki mu jo je po ZZVZZ dolžan zagotoviti delo-
dajalec (do 30 dni), ter pravica do odsotnosti z dela. O teh
dveh pravicah (v drugem primeru pravzaprav o odgovorno-
sti) pa odloča delodajalec.

24. Po 183. členu ZUP1 se opravi dokaz z izvedenci,
če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je po-
membno za rešitev stvari, potrebno strokovno znanje, s
katerim ne razpolaga uradna oseba, ki vodi postopek. Po
določbi drugega odstavka 185. člena ZUP pa se za izveden-
ce določijo predvsem tisti strokovnjaki, ki so posebej poob-
laščeni za dajanje mnenja o vprašanjih ustrezne stroke.
ZZVZZ v 81. členu opredeljuje zdravniške komisije kot izve-
denske organe ZZZS, ki sodelujejo v postopkih za uveljavlja-
nje pravic. Osebni (izbrani) zdravnik je pooblaščen, da ugo-
tavlja začasno nezmožnost za delo in druge razloge za zadr-
žanost od dela do 30 dni (80. člen ZZVZZ), zdravniška
komisija I. stopnje ugotavlja začasno nezmožnost za delo
nad 30 dni in presoja oceno pooblaščenega zdravnika o
začasni nezmožnosti za delo do 30 dni, zdravniška komisija
II. stopnje pa presoja mnenja zdravniške komisije I. stopnje.

25. Po določbah 81. člena ZZVZZ lahko presojo oce-
ne pooblaščenega zdravnika in presojo mnenja zdravniške
komisije I. stopnje zahtevajo tako zavarovanec in delodaja-
lec kot ZZZS. Določbe 82. člena ZZVZZ pa govorijo le o
pravici zavarovanca in delodajalca do vložitev take zahteve
in le njima je določen 3-dnevni rok, v katerem morata tako
zahtevo vložiti. Enako določa tudi 83. člen glede zahteve za
izdajo odločbe. Tu se postavi vprašanje, v čem je smisel
oziroma namen razlikovanja med odločbo po 83. členu
ZZVZZ in odločbo po 84. členu ZZVZZ. Po 84. členu
ZZVZZ bi moral namreč ZZZS o pravici do nadomestila
plače kot o pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
odločiti v upravnem postopku na dveh stopnjah. Z odločbo
po 83. členu ZZVZZ pa se odloča samo o (ne)utemeljenosti
začasne nezmožnosti za delo. Gre za odločitev o dejstvu, za
ugotovitev katerega so posebej določeni izvedenski organi,
“ki sodelujejo v postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstve-
nega zavarovanja”. Na tem mestu je morda treba posebej
opozoriti še na določbi drugega odstavka 235. člena in
četrtega odstavka 240. člena pravil: če zavarovanec ali de-
lodajalec zamudita (očitno prekluzivni) rok za vložitev zahte-
ve za presojo zdravniškega mnenja, se taka zahteva ne
obravnava – o tem obvesti zavarovanca ali njegovega delo-
dajalca območna enota zavoda s sklepom.

26. Izdajanje posebne odločbe po 83. členu ZZVZZ je
zato nepotrebno2 – ob tem, da je zoper tako odločbo možno
še sodno varstvo pred Delovnim in socialnim sodiščem
(na dveh stopnjah) in revizija pred Vrhovnim sodiščem. Bolj
logično se zdi, da v postopku odločanja o pravici do nado-
mestila, pristojni organi iz 84. člena ZZVZZ zahtevajo stro-
kovna mnenja od posebej za ta namen imenovanih (poob-
laščenih) izvedenskih organov. Do posebnega odločanja v
upravnem postopku naj bi prihajalo samo v primeru spora –
sicer pa se nadomestila izplačujejo brez posebnih pisnih
zahtev, na podlagi predpisanih listin, ki jih izdaja osebni
zdravnik (prvi odstavek 230. člena pravil v zvezi z 265. in
266. členom pravil ter prvim odstavkom 29. člena ZZVZZ).

27. Pravila urejajo pravice iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja in tudi pogoje in postopke za uresničevanje teh
pravic. V teh postopkih sodelujejo zdravniške komisije kot
izvedenski organi – torej kot strokovni medicinski organi,
katerih mnenja naj bi bila le podlaga za odločitev o neki
pravici zavarovanca. V tem smislu je razumeti tudi določbo
drugega odstavka 266. člena pravil, po kateri zdravniške

1 ZZZS postopa po pravilih splošnega upravnega postopka, sodno
varstvo pa se zagotavlja pred delovnim in socialnim sodiščem, ki določa
po svojem postopku in podrejeno po ZPP.

2 Taka ureditev je sicer bila do neke mere razumljiva ob uveljavitvi
zakona, saj je bil takrat za reševanje sporov predviden upravni spor pred
Vrhovnim sodiščem, ki sta ga lahko sprožila tako zavarovanec kot delo-
dajalec.
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komisije ne postopajo po pravilih upravnega postopka. Gle-
dano skupaj s prvim odstavkom 264. člena pravil (oziroma
85. členom ZZVZZ) naj bi to pomenilo, da zdravniške komi-
sije ne odločajo o pravicah zavarovancev. Tako je izrecno
zapisano tudi v 262. členu pravil.

28. Vendar že ZZVZZ sam daje mnenje zdravniških
komisij naravo odločitve o pravicah zavarovancev (če od-
mislimo, da je na primer strokovna ocena o potrebi po
zdraviliškem zdravljenju neposredno tudi odločitev o pravi-
ci zavarovanca do le-tega, in zdravniška komisija “napotuje
na zdraviliško zdravljenje”, torej odloči o tem; 4. alinea
drugega odstavka 81. člena ZZVZZ). Osnovna nelogičnost
je že tristopenjski postopek: dvostopenjsko sprejemanje
strokovnega (izvedenskega) mnenja z roki, ki so očitno
prekluzivni in dokončna odločitev o strokovnem medicin-
skem vprašanju z upravno odločbo 83. člen ZZVZZ – šele
potem naj bi se odločilo tudi o pravici iz zdravstvenega
zavarovanja (84. člen ZZVZZ). Drug element, ki kaže na to,
da zdravniške komisije dejansko odločajo o pravicah zava-
rovancev je obveznost teh mnenj (pravila govorijo o tem v
več določbah, posebej pa v 246. členu). V tem delu pa
odločitve zdravniških komisij tudi prerastejo okvir odloča-
nja samo o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja: ugotav-
ljanje začasne nezmožnosti za delo (podobno tudi ocenje-
vanje delovne zmožnosti po 3. alinei drugega odstavka 81.
člena ZZVZZ) vpliva tudi na pravice zavarovancev iz delov-
nega razmerja. V manjši meri lahko pride tudi do kolizij z
odločitvami izvedenskih organov pri ZPIZ (invalidskih komi-
sij), ki odločajo prav tako o delovni zmožnosti in posledič-
no o pravicah iz invalidskega zavarovanja.

29. Strokovno medicinsko mnenje o bolezni posamez-
nika in o možnih vplivih bolezni tudi na njegovo delovno
zmožnost, lahko daje le strokovnjak. To mnenje pa ima v
postopkih odločanja o pravicah in obveznostih posamezni-
ka, povezanih z njegovo delazmožnostjo, lahko le dokazno
vrednost izvedenskega mnenja. V invalidskem postopku je
to načelo dosledno izpeljano, vključno z dvostopnostjo inva-
lidskih komisij: prvostopna (območna) sodeluje kot izveden-
ski organ pri odločanju pristojnega organa na prvi stopnji,
drugostopna (na sedežu) pa pri odločanju pristojnega orga-
na o pritožbi. Invalidske komisije so prav tako medicinski
izvedenski organi.

30. Na podlagi vsega navedenega je Ustavno sodišče
presodilo, da obstoječa zakonska ureditev v 82. in
83. členu ZZVZZ ni v skladu s pravico do učinkovitega
pravnega sredstva (25. člen ustave) in posredno tudi ne s
pravico do sodnega varstva (23. člen ustave).

31. Ustavno sodišče je že v več svojih odločbah (na
primer OdlUS I, 101, OdlUS VI, 189) poudarilo, da smisel
ustavnega zagotovila pravice do pravnega sredstva ni le v
tem, da zagotavlja posamezniku pravico do vložitve pravne-
ga sredstva, temveč predvsem v tem, da lahko z vložitvijo
pravnega sredstva učinkovito brani in varuje svoje pravne
interese. V primerih, ko gre za odločanje o zdravju (v skraj-
nem primeru celo o življenju) posameznika, je spoštovanje
pravice do učinkovitih pravnih sredstev in do odločanja brez
nepotrebnega odlašanja še toliko pomembnejše. Ustavno
sodišče se ne spušča v presojo, kako je urejeno razmerje
med pacientom in zdravnikom, kar je predvsem strokovno in
etično vprašanje. Zdravniške odločitve pa imajo vpliv tudi na
pravice posameznika na drugih področjih – v obravnavanem
primeru na pravice iz zdravstvenega zavarovanja in pravice iz
delovnega razmerja, deloma pa tudi na pravice iz invalidske-
ga zavarovanja. Zakonodaja bi morala postopek uveljavljanja
pravic in varstva posameznika, kadar je podlaga za (ne)priz-
nanje pravic odločitev zdravnika ali zdravniške komisije, ure-
diti tako, da – ob zagotovljeni možnosti presoje tudi strokov-

nih odločitev – zagotovi hitro in učinkovito možnost do prav-
nih sredstev in do sodnega varstva.

32. Zakon, ki ureja obvezno zdravstveno zavarovanje
bi moral razumno uravnovesiti rizike, ki lahko nastajajo pri
uveljavljanju pravice do nadomestila – na primer tako, da bi
imel pacient pravico zahtevati že od zdravnika zavezujočo
odločitev s pomenom upravne odločbe, zoper katero bi se
lahko pritožil tako on kot tudi delodajalec, pri čemer bi
zakon moral urediti tudi vprašanje pravnih posledic morebit-
ne kasnejše drugačne odločitve zdravniške komisije oziro-
ma pritožbenega organa (da bi bil npr. pacient, ki bi z
napačnimi ali pomanjkljivimi navedbami o svojem stanju za-
vestno ali iz malomarnosti zavedel zdravnika k sprejetju na-
pačne odločitve, za to ustrezno odškodninsko odgovoren, v
težjih primerih ne le skladom zdravstvenega zavarovanja,
ampak tudi delodajalcu, če mu je s tem nastala škoda – in
podobno). Kažeta se predvsem dve možni skrajni rešitvi: ali
upoštevati mnenja zdravniških komisij izključno kot strokov-
na izvedenska mnenja3, torej kot enega od dokazov v po-
stopku odločanja o pravicah in obveznostih posameznika
(po 84. členu ZZVZZ), ali pa opredeliti mnenja zdravniških
komisij kot odločitve o določenih pravicah zavarovancev,
torej kot upravne odločbe, sprejete po postoku, predpisa-
nem z zakonom o splošnem upravnem postopku in ZZVZZ.

33. ZZVZZ in pravila pa postavljajo sedaj zdravniške
komisije nekam vmes (ZZZS v vlogi z dne 20. 5. 1997 govori
o nekem “posebne vrste postopku”). V obrazložitvi predloga
za izdajo ZZVZZ (Poročevalec št. 16/91) je zapisano: “zakon
ponovno uvaja zdravniške komisije I. in II. stopnje za ocenje-
vanje delazmožnosti, odobravanje določenih pravic in za re-
ševanje pritožb v zvezi z obveznim zavarovanjem iz pristojnosti
komisij. O strokovnomedicinskih vprašanjih v primeru pritož-
be zavarovane osebe odločajo zdravniške komisije. Odločba
se izda šele, če zavarovana oseba ni zadovoljna z mnenjem
zdravniške komisije II. stopnje”.

34. V primeru pritožnika so izdana mnenja zdravniške
komisije posegla v njegovo pravico do učinkovitega pravne-
ga sredstva. Pritožnik je s svojim zahtevkom za priznanje
bolniškega staleža v sodnem sporu sicer uspel – vendar
šele po dolgotrajnem postopku, v katerem tudi ni imel mož-
nosti v celoti zavarovati vseh svojih pravic. Nadaljnja mnenja
zdravniške komisije (na primer mnenje z dne 7. 10. 1998)
pa kažejo, da zdravniška komisija kot strokovni medicinski
organ, dejansko odloča o pravicah zavarovancev tudi v pri-
merih, ko ne gre več za vprašanje strokovne ocene o zdravs-
tveno upravičeni nezmožnosti za delo (da je pritožnik trajno
nesposoben za delo je z dokončno odločbo že ugotovil
pristojni organ ZPIZ). Ob tem pa veljavna pravila izrecno
predpisujejo, da zdravniške komisije ne smejo odločati o
pravicah zavarovancev.

35. Ustavno sodišče je zakonodajalcu določilo najdalj-
ši možni rok za uskladitev neustavnih zakonskih določb. Ni
pa Ustavno sodišče že v tem postopku razveljavilo ali odpra-
vilo določb pravil, ki podrobneje urejajo postopek uveljavlja-
nja in varstva pravic in postopka pred zdravniškimi komisija-
mi, ker bi to praktično pomenilo prepodroben poseg v do-
ločbe, ki so v določenem delu lahko celo skladne z ustavo,
njihova razveljavitev pa bi lahko pomenila nepotrebne prav-
ne praznine in težave v postopkih uveljavljanja pravic iz
zdravstvenega zavarovanja. Pristojni organ ZZZS pa bo mo-

3 Izvedensko mnenje mora biti prepričljivo in argumentirano; sodišče
lahko postavi drugega izvedenca, kolikor pomanjkljivosti ni mogoče odpravi-
ti z dopolnitvijo istega izvedenskega mnenja. Pri tem je treba opozoriti na
stališče VS iz leta 1972: izvedenec-posameznik ne more preizkušati izve-
denskega mnenja konzilija zdravnikov ali izvedenskega mnenja, ki ga poda
klinika; strokovnjak, ki je sodeloval pri izdelavi izvedenskega mnenja organi-
zacije, ne more biti zaslišan niti kot priča niti kot izvedena priča, ampak le kot
pojasnilnik – kar velja tudi za člana konzilija zdravnikov.
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ral pravila ustrezno uskladiti po sprejetih spremembah in
dopolnitvah ZZVZZ.

B) - IV
36. Pritožnik je s posebno ustavno pritožbo zatrjeval

kršitev ustavne pravice do sojenja brez nepotrebnega odlaša-
nja (23. člen ustave) v postopku pred Delovnim in socialnim
sodiščem v Ljubljani št. Ps-607/97. Predmet spora je bilo
priznanje začasne nezmožnosti za delo po 14. 3. 1997 oziro-
ma vsebinska presoja upravne odločbe ZZZS – izdane na
podlagi 83. člena ZZVZZ – s katero je pristojni organ ZZZS
potrdil izpodbijano mnenje zdravniške komisije. Smiselno je
navajal, da bi moralo sodišče odločiti že na prvi obravnavi. O
tožbi pritožnika v navedenem socialnem sporu je Delovno in
socialno sodišče v Ljubljani odločilo v slabih osmih mesecih s
sodbo, zoper katero se ne ustavni pritožnik ne ZZZS nista
pritožila in je postala pravnomočna 4. 3. 1998. Pritožnik nima
prav, da bi moralo sodišče takoj odločiti, ne da bi izvajalo
kakršenkoli dokazni postopek. Za odločitev je bilo nujno po-
trebno oceniti mnenja zdravniških komisij, kar je sodišče lah-
ko storilo le bodisi z dopolnitvijo takih mnenj bodisi s postavi-
tvijo novega izvedenca. Sodišče se je odločilo za drugo mož-
nost in je po pridobitvi novega izvedenskega mnenja odločilo
brez nepotrebnega odlašanja.

37. Ni pa mogoče pritrditi pritožniku, da je bila z mnenji
zdravniških komisij kršena tudi njegova pravica iz 26. člena
ustave. Ta mu ne glede na izpodbijana mnenja vselej omo-
goča, da zahteva od države povračilo škode, ki mu jo v zvezi
z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih poobla-
stil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki
tako službo ali dejavnost opravlja. Pravica do odprave posle-
dic kršitve človekovih pravic, ki jo zagotavlja ustava v četr-
tem odstavku 15. člena, zagotavlja tako kot vsem drugim
tudi pritožniku pravico, da se kršitev odpravi z vzpostavitvijo
stanja, ki je obstajalo pred kršitvijo. Če glede na naravo
stvari takšna vzpostavitev ni mogoča ali ni mogoča v celoti,
ima na podlagi omenjene določbe pritožnik pravico, da zara-
di nezakonitega ravnanja organov države zahteva v skladu z
določbo prvega odstavka 26. člena ustave odškodnino za
škodo, ki ji je bila z nezakonitim ravnanjem državnega orga-
na povzročena. Ali ima ravnanje zdravnikov oziroma zdrav-
niških komisij tudi vse elemente civilnega delikta, na podlagi
katerega bo lahko pritožnik uveljavljal zatrjevano nepremo-
ženjsko škodo, bo moralo presojati pristojno redno sodišče
po pravilih o odškodninski odgovornosti. V teh primerih ne
pride v poštev smiselna uporaba četrtega odstavka 46. čle-
na ZUstS. Poleg tega, da tudi v tem primeru o odškodnin-
skem zahtevku odloča redno in ne Ustavno sodišče, je
namen te odškodnine satisfakcija, kadar ni mogoča restitu-
cija oziroma odprava škodljivih posledic, nastalih zaradi upo-
rabe odpravljenega predpisa.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč –
Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Ma-
tevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica We-
dam – Lukić. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti
enemu. Proti je glasoval sodnik Ude, ki je napovedal ločeno
mnenje.

Št. Up 53/96
Ljubljana, dne 28. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE

3847. Sklep o deseti izdaji blagajniškega zapisa
Banke Slovenije z nakupnim bonom

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja
guverner Banke Slovenije dne 11. 11. 1998

S K L E P
o deseti izdaji blagajniškega zapisa Banke

Slovenije z nakupnim bonom

1
Banka Slovenije izdaja 1. 12. 1998 deseto izdajo bla-

gajniškega zapisa z nakupnim bonom do skupnega zneska
trideset milijard tolarjev.

Znesek iz prejšnjega odstavka pomeni osnovno proda-
jo blagajniškega zapisa z nakupnim bonom.

2
Blagajniški zapis z nakupnim bonom je izdan v nemate-

rializirani obliki v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, Trg republike 3.

3
Blagajniški zapis z nakupnim bonom je finančni inštru-

ment, ki ima blagajniški zapis in nakupni bon. Blagajniški
zapis in nakupni bon se glasita na ime.

Blagajniški zapis je kratkoročni vrednostni papir, izdan
v apoenih po 500.000 tolarjev in se vplača z diskontom v
tolarjih. Obrestna mera znaša 7% letno. Rok dospetja dese-
te izdaje blagajniškega zapisa je 1. 6. 1999. Nominalna
vrednost blagajniškega zapisa pomeni obveznost Banke Slo-
venije ob dospelosti. Pravice iz blagajniškega zapisa zasta-
rajo v petih letih od dneva dospelosti.

Nakupni bon je ločljiv od vrednostnega papirja in je
ob izdaji sestavljen iz treh, med seboj ločljivih delov. Vsak
del nakupnega bona daje vsakemu imetniku pravico do
popusta pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoe-
nih po 500.000 tolarjev. Pravna oseba lahko pravico do
popusta uveljavi pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega
v apoenih po 500.000 tolarjev ali pri nakupu blagajniškega
zapisa v tujem denarju z vračilnim rokom 180 dni, 270 dni
in 360 dni. Pravico do popusta pri nakupu blagajniškega
zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev, lahko
imetnik nakupnega bona uveljavi za nakup zadnje izdane
emisije blagajniškega zapisa in sicer v šestih mesecih od
dneva izdaje nakupnega bona oziroma njegovih delov. Pra-
vico do popusta pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem
denarju lahko imetnik nakupnega bona uveljavi najpozneje
v šestih mesecih od dneva izdaje nakupnega bona oziroma
njegovih delov.

4
Banka Slovenije lahko v odvisnosti od denarnih razmer

kadarkoli ustavi ali ponovno sprosti osnovno prodajo blagaj-
niškega zapisa z nakupnim bonom iz 1. točke tega sklepa.
Kljub ustavitvi osnovne prodaje, je možen nakup blagaj-
niškega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev,
zaradi uveljavitve popusta na podlagi nakupnega bona oziro-
ma njegovega dela.

5
Diskont se računa anticipativno po navadnem dnev-

nem obrestnem računu ob upoštevanju dejanskega števila
dni v mesecu oziroma letu.
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6
Popust, do katerega ima pravico imetnik posameznega

dela nakupnega bona, se izračuna v odstotku. Izračunani
odstotek je zaokrožen na dve decimalni mesti.

Odstotek popusta, ki ga prinaša en del nakupnega
bona pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih
po 500.000 tolarjev, se računa vsak mesec kot razlika med
stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem mesecu
in 0,40%.

Odstotek popusta, ki ga prinaša en del nakupnega
bona pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z
vračilnim rokom 180, 270 ali 360 dni se računa vsak
mesec kot razlika med 0,40% in odstotkom rasti srednje-
ga tečaja Banke Slovenije za DEM v preteklem mesecu.
Rast srednjega tečaja v preteklem mesecu se računa kot
celomesečna rast do vključno dvajsetega dne v prete-
klem mesecu.

7
Pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih

po 500.000 tolarjev, je možno uveljaviti največ pet delov
nakupnega bona.

Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vra-
čilnim rokom 180 dni je možno uveljaviti največ dva dela
nakupnega bona.

Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vra-
čilnim rokom 270 dni je možno uveljaviti največ tri dele
nakupnega bona.

Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vra-
čilnim rokom 360 dni je možno uveljaviti največ štiri dele
nakupnega bona.

8
Število delov nakupnega bona, ki jih prejme kupec

blagajniškega zapisa, je odvisno od dneva in načina naku-
pa. Nakupni bon pridobljen do 31. 12. 1998 vsebuje tri
dele, nakupni bon pridobljen od 1. 1. 1999 do 31. 1. 1999
vsebuje dva dela in od 1. 2. 1999 do 28. 2. 1999 vsebuje
en del nakupnega bona. Od 1. 3. 1999 se blagajniški zapis
vpisuje brez nakupnega bona.

9
Blagajniške zapise z nakupnim bonom, ki jih občasno

ponuja Banka Slovenije, lahko vpisujejo banke v svojem
imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun drugih
domačih pravnih in fizičnih oseb.

10
Banka Slovenije izplača na dan dospelosti obveznost iz

blagajniških zapisov na podlagi evidence lastništva v central-
nem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni druž-
bi d.d. Ljubljana na račune evidentiranih imetnikov blagaj-
niških zapisov oziroma njihovih pooblaščencev.

Za imetnika blagajniškega zapisa na dan dospelosti se
šteje oseba, ki je navedena v seznamu imetnikov blagaj-
niških zapisov dne 27. 5. 1999 (stanje konec dneva poslo-
vanja).

V primeru, da obveznosti iz blagajniškega zapisa na
dan dospelosti ni mogoče izpolniti zaradi tega, ker so v
centralnem registru vpisani napačni podatki ali podatkov za
izplačilo ni, se šteje, da je imetnik blagajniškega zapisa v
upniški zamudi. Imetnik blagajniškega zapisa, ki je v upniški
zamudi lahko zahteva denarno izplačilo dospelih blagajniških
zapisov v roku petih let po dospelosti. V tem primeru mora

imetnik blagajniškega zapisa predložiti Banki Slovenije pisni
zahtevek za nakazilo denarnih sredstev z vsemi potrebnimi
podatki za izplačilo. Denarna sredstva bodo imetniku naka-
zana v roku treh delovnih dni po prejemu zahtevka.

11
Banka Slovenije bo dala v obtok več izdaj blagajniške-

ga zapisa z nakupnim bonom. Zadnja izdaja bo vnaprej
napovedana in ustrezno označena.

12
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 22-0217/98
Ljubljana, dne 11. novembra 1998.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

SODNI SVET

3848. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Sodni svet Republike Slovenije je na 127. seji dne
29. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje

sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z 29. 10. 1998 imenuje:

Vesna Žalik.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

3849. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 127. seji dne
29. 10. 1998 sprejel

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sod-
nikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:

– namestnika predstojnice Okrajnega sodišča v Le-
nartu,

– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Breži-
cah,

– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Novi
Gorici.
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Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p. p. 639, v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

3850. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča in o imenovanju sodnice na
položaj svetnice okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni
svet Republike Slovenije na 127. seji dne 29. 10. 1998
sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

višjega sodišča

Na položaj svetnika višjega sodišča se imenuje:
Boris Kovšca, višji sodnik na Višjem sodišču v Kopru;

o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega
sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se imenuje:
Majda Žužek, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v

Kopru.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3851. Cenik stroškov

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena pravilnika o pre-
gledu blaga ter pogojih in načinu jemanja vzorcev blaga
(Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 25/97) izdaja direktor
Carinske uprave Republike Slovenije

C E N I K   S T R O Š K O V

1. člen
Ta cenik določa vrste in višino stroškov, ki jih ima

carinski organ, ki na zahtevo carinskega deklaranta, v skla-
du s 53. in v zvezi z 52. členom carinskega zakona, opravlja
pregled blaga izven sedeža oziroma izven uradnih ur carin-
skega organa.

Na podlagi tega cenika se opravi obračun stroškov tudi
pri naknadnem preverjanju deklaracij na zahtevo carinskega

deklaranta in v skladu z ukrepi carinskih organov iz
62. člena carinskega zakona.

2. člen
Stroški, nastali pri opravljanju pregleda iz 1. člena tega

cenika, so naslednji:
1. stroški dela posameznega carinskega delavca,
2. materialni stroški nastali v zvezi s pregledom,
3. potni stroški, ki obsegajo stroške za prevoz z javnimi

prevoznimi sredstvi oziroma za prevožene kilometre s služ-
benim prevoznim sredstvom,

4. stroški za prehrano in prenočišče (dnevnice).

3. člen
Stroški dela posameznega carinskega delavca, nastali

pri opravljanju pregleda v skladu s prvim odstavkom 1. člena
tega cenika, znašajo 3.000 SIT za vsako uro dela v času
uradnih ur in 5.000 SIT za vsako uro dela v času izven
uradnih ur carinskega organa.

Kadar gre za naknadno preverjanje deklaracij v skladu
z drugim odstavkom 1. člena tega cenika, znašajo stroški
posameznega carinskega delavca 5.000 SIT za vsako uro
dela v času uradnih ur in 7.000 SIT za vsako uro dela v času
izven uradnih ur carinskega organa.

Vsaka začeta ura dela posameznega carinskega delav-
ca iz prvega in drugega odstavka tega člena se računa kot
cela ura.

4. člen
Materialni stroški iz 2. točke 2. člena tega cenika se

obračunajo po veljavni ceni drugih državnih organov, podje-
tij ali zavodov, ki te storitve opravljajo, ko gre za analize,
meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izvedbo
pregleda.

5. člen
Stroški iz 3. in 4. točke 2. člena tega cenika se obra-

čunajo v višini, določeni v zakonu o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97).

6. člen
Stroške obračunane v skladu s tem cenikom mora

carinski deklarant poravnati v 8 dneh po prejemu obračuna.

7. člen
Ta cenik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 04-01-8751/1-98
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.

Franc Košir l. r.
Direktor

Carinske uprave
Republike Slovenije

3852. Sklep o dodatku za pomoč in postrežbo za
najtežje prizadete upravičence

Na podlagi četrtega odstavka 150. in 275. člena zako-
na o pokojninskemu in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Skupščina Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
4. 11. 1998 sprejela
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S K L E P
o dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje

prizadete upravičence

I
Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete

upravičence znaša 100% najnižje pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo.

II
Najtežje prizadeti upravičenci, po kriterijih Ministrstva

za zdravstvo, so osebe, ki potrebujejo 24-urni nadzor svoj-
cev (laična pomoč) in obvezno strokovno pomoč (najmanj
zdravstveni tehnik) za stalno izvajanje zdravstvene nege.

III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1999 dalje.

Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 4. novembra 1998.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.

3853. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 1998

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s
4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slove-
nije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1998

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih oktobra 1998 v primerjavi s septembrom
1998 je bil 0,006.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do oktobra 1998 je bil 0,028.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra
1998 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih oktobra 1998 v primerjavi z istim mesecem prejš-
njega leta je bil 0,039.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno oktobra
1998 v primerjavi s septembrom 1998 je bil 0,003.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
oktobra 1998 je bil 0,064.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do oktobra 1998 je bil 0,006.

8. Koeficient rasti cen na drobno oktobra 1998 v pri-
merjavi z istim mesecem prejšnejga leta je bil 0,073.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do oktobra 1998 v primerjavi s povprečjem
leta 1997 je bil 0,076.

Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 5. novembra 1998.

Tomaž Banovec l. r.
direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

BREŽICE

3854. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega
samoprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe (Uradni list RS, št. 13/95) in v
skladu s 16. členom statuta KS Dobova je Svet KS Dobova
dne 8. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo vaškega

samoprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo vaškega samopri-

spevka v denarju za območje vasi Mali Obrež, KS Dobova.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. 11. 1998, od 7. do

19. ure, v gasilskem domu Mali Obrež.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za izvajanje referendumskega programa, in sicer za:
– dokončanje adaptacijskih del na gasilskem domu Mali

Obrež,
– nakup opreme za opremo adaptiranega gasilskega

doma Mali Obrež,
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– ureditev okolice gasilskega doma Mali Obrež,
– asfaltiranje cestnih priključkov do stanovanjskih hiš v

vasi Mali Obrež,
– obnovo vaških vodnjakov v vasi Mali Obrež,
– ureditev platoja pri Petelincu in postavitev oglasnih

panojev.

4. člen
Skupna vrednost programov znaša ca. 9,600.000 SIT.

S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 7,920.000
SIT. Ostala sredstva pa se bodo zagotovila iz sredstev prora-
čuna KS Dobova, Občine Brežice in drugih virov.

5. člen
Z referendumom se bodo vaščani izrekli o uvedbi va-

škega samoprispevka za obdobje petih let, in sicer za čas
od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2004.

6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vaščani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik KS Dobova iz vasi Mali Obrež
in zaposleni vaščani, ki še nimajo splošne volilne pravice in
niso vpisani v splošni volilni imenik.

7. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so vaščani s stal-

nim prebivališčem v vasi Mali Obrež. Samoprispevek bodo
plačevali v naslednji višini:

1. vsi zaposleni krajani 1,5% od neto OD in nadomestil
iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb
o delu,

2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnin,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko,

poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto OD,
4. lastniki zemljišč po stopnji 4% od katastrskega do-

hodka.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, nave-

denih v prejšnjih točkah, plačujejo samoprispevek za vsak
vir posebej.

8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa zakon o samoprispevku.

9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin.

Lastnikom kmetijskih zemljišč in obrtnikom bo obra-
čunavala in odtegovala samoprispevek DURS, izpostava
Brežice.

10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanje samoprispevka

bo kontrolirala Agencija za plačilni promet RS in davčna
uprava RS, izpostava Brežice.

11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico naslednje vsebine:

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
VAŠKA SKUPNOST MALI OBREŽ

GLASOVNICA

Na referendumu, dne 22. novembra 1998, glasujemo
za uvedbo vaškega samoprispevka Mali Obrež, KS Dobova,
za izvedbo naslednjega programa:

– dokončanje adaptacijskih del na gasilskem domu Mali
Obrež,

– nakup opreme za opremo adaptiranega gasilskega
doma Mali Obrež,

– ureditev okolice gasilskega doma Mali Obrež,
– asfaltiranje cestnih priključkov do stanovanjskih hiš v

vasi Mali Obrež,
– ureditev platoja pri Petelincu in postavitev oglasnih

panojev.
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let, in sicer za

čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2004.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa zakon o samoprispevku.

GLASUJEM

ZA PROTI
žig

Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se glaso-
valec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma obkroži be-
seda PROTI, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne
strinja.

12. člen
Sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi KS Dobova.

13. člen
Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka sprejme Svet

KS Dobova, če ugotovi, da se je večina volivcev izrazila zanj
na referendumu.

14. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Dobova, ki ugoto-

vi tudi rezultate in izda zaključno poročilo o izidu referendu-
ma ter ga objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen
način.

Glasovanje na glasovnem mestu vodi volilni odbor, ki
ga imenuje volilna komisija KS Dobova.

15. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje progra-

mov je odgovoren gradbeni odbor, imenovan s strani zbora
vaščanov vasi Mali Obrež, potrjen z dne 8. 11. 1998 s
strani Sveta KS Dobova.

Gradbeni odbor je dolžan najmanj enkrat letno, na
zahtevo Sveta KS Dobova pa tudi večkrat letno poročati
svetu o porabi sredstev in izvedenih delih programa.

16. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseb-

nem, zbirnem računu KS Dobova, katerih namembnost po-
rabe kontrolira Svet KS Dobova.
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17. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v

Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Predsednik
Krajevne skupnosti Dobova

Mihael Škvarč l. r.

CELJE

3855. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Gaberje – del – hotel ob Tovarniški ulici

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statu-
ta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Gaberje – del – hotel ob Tovarniški ulici

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka zazidalnega načrta Gaberje – del – hotel ob Tovar-
niški ulici, ki ga je pod št. 05/98 izdelal Razvojni center –
IUP d.o.o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
(Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

II
Osnutek zazidalnega načrta se nanaša na spremembo

namembnosti bivšega zdravstvenega doma Cinkarne in pri-
zidek k temu za potrebe hotela.

III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Gaberje –

del – hotel ob Tovarniški ulici se začne osmi dan od objave
sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Gaberje in v
prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in
izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na
javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V
času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obrav-
nava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Gaber-
je naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu RS.

Št. 352-246/98
Celje, dne 3. novembra 1998.

Župan
Mestne občine Celje

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

DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

3856. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana v Občini Horjul

Na podlagi 5. člena zakona o ustanovitvi občin in dolo-
čitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98 in 75/98),
odločbe US št. U-I-341/98 (Uradni list RS, št. 72/98) in
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
70/95) je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gra-
dec na 33. seji dne 5. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana v Občini Horjul

1. člen
Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta občine

Horjul se predlaga razdelitev občine na več volilnih enot, in
sicer:

1. volilna enota Horjul; obsega naselje Horjul in Ljub-
gonja, voli se tri člane,

2. volilna enota Koreno nad Horjulom; obsega naselje
Koreno nad Horjulom, voli se en član,

3. volilna enota Lesno Brdo; obsega naselje Lesno
Brdo - del, voli se en član,

4. volilna enota Podolnica; obsega naselje Podolnica,
voli se en član,

5. volilna enota Samotorica; obsega naselje Samotori-
ca, voli se en član,

6. volilna enota Vrzdenec; obsega naselje Vrzdenec,
voli se dva člana,

7. volilna enota Zaklanec; obsega naselje Zaklanec,
voli se en član,

8. volilna enota Žažar; obsega naselje Žažar, voli se en
član.

2. člen
Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki obse-

ga celotno območje občine.

3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in
župana v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 63/98).
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 6/07-1754/98
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, dne 5. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

DORNAVA

3857. Sklep o pravici do povrnitve stroškov volilne
kampanje na volitvah za župana in člane
občinskega sveta

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) ter 24. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94) je Občinski svet občine Dornava
na 7. izredni seji dne 15. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o pravici do povrnitve stroškov volilne kampanje
na volitvah za župana in člane občinskega sveta

1
Organizatorju volilne kampanje se povrnejo stroški do

višine porabljenih sredstev, vendar ne več kot 60 SIT za
vsak dobljeni glas za člana občinskega sveta oziroma 40 SIT
za vsak dobljen glas za župana v prvem krogu.

2
Za drugi krog glasovanja za župana je delno povračilo

volilne kampanje 20 SIT za dobljen glas vsakemu organiza-
torju volilne kampanje.

3
Ta sklep začne veljati z dnem potrditve na seji občin-

skega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 06-10-406/98
Dornava, dne 15. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.

GORNJA RADGONA

3858. Statutarni sklep o določitvi območnih krajevnih
skupnosti v Občini Gornja Radgona

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 63/95 – obvezna razlaga 9/96 – odločba US,

44/96 – odločba US, Uradni list RS, št. 26/97, 70/97 in
10/98) ter 22. člena statuta Občine Gornja Radgona (Urad-
ni list RS, št. 60/95) je Občinski svet občine Gornja Radgo-
na na seji dne 29. 10. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se določi ime in območje

krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona.

2. člen
Na območju Občine Gornja Radgona so ustanovljene

naslednje krajevne skupnosti, ki obsegajo območja nasled-
njih naselij:

1. Krajevna skupnost Apače obsega območje naselij:
– Apače, Črnci, Lešane, Lutverci, Mahovci, Nasova,

Plitvica, Segovci in Žepovci.
2. Krajevna skupnost Črešnjevci – Zbigovci obsega

območje naselij:
– Črešnjevci, Orehovci, Orehovski vrh, Police, Ptujska

cesta in Zbigovci.
3. Krajevna skupnost Gornja Radgona obsega območ-

je naselij:
– Gornja Radgona, Hercegovščak, Mele, Norički vrh

in Podgrad.
4. Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci obsega območje

naselij:
– Ivanjski vrh, Očeslavci, Spodnji Ivanjci, Stavešinci in

Stavešinski vrh.
5. Krajevna skupnost Negova obsega območja naselij:
– Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski vrh,

Kunova, Lokavci, Negova, Radvenci in Rodmošci.
6. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica obsega ob-

močje naselij:
– Aženski vrh, Lastomerci, Lomanoše, Plitvički vrh,

Spodnja Ščavnica in Zagajski vrh.
7. Krajevna skupnost Stogovci obsega območje nase-

lij:
– Drobtinci, Grabe, Janhova, Novi vrh, Podgorje, Po-

gled, Spodnje Konjišče, Stogovci, Vratja vas, Vratji vrh, Zgor-
nje Konjišče in Žiberci.

3. člen
Druge določbe statuta Občine Gornja Radgona, katere

se nanašajo na krajevne skupnosti so bile smiselno urejene
v statutu občine že pred uveljavitvijo novele zakona.

4. člen
Ta statutarni sklep velja naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-03-1/98-13
Gornja Radgona, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.
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GROSUPLJE

3859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Grosuplje – naselje

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodar-
jenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS,
št. 7/87) je Občinski svet občine Grosuplje na 44. seji dne
7. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

v k.o. Grosuplje – naselje

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parce-

lo s številko 1726/4, cesta v izmeri 146 m2, vpisana v ZK vl.
št. 774, k.o. Grosuplje – naselje.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno

dobro in postane last Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

III
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 344-19/98
Grosuplje, dne 7. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca LIkovič, dipl. org. l. r.

3860. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-
varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Grosuplje na 45. seji dne 28. 10.
1998 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem

zavodu Kekec Grosuplje

1
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec

Grosuplje znašajo od 1. 12. 1998 dalje mesečno na otroka:

SIT

– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja 43.210

– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja 34.800

– program priprave otrok na
vstop v osnovno šolo v obsegu
do 600 ur letno 16.108

Stroški prehrane so opredeljeni z zneskom plačila star-
šev v prvem plačilnem razredu od cene dnevnega programa
za otroke drugega starostnega obdobja.

Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca zniža za stroške prehrane, določene v prejšnjem od-
stavku, preračunane na dan.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 385-2/97
Grosuplje, dne 28. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. inž. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI

3861. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine
Hodoš v volilni enoti št. 3 za volitve dva
predstavnika slovenske narodnosti s posebno
volilno pravico

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
Občinska volilna komisija občine Hodoš

R A Z P I S U J E
naknadne volitve v Občinski svet občine Hodoš
v volilni enoti št. 3 za volitve dva predstavnika

slovenske narodnosti s posebno volilno pravico

1. Naknadne volitve v Občinski svet občine Hodoš v
volilni enoti 3 bodo v nedeljo, 6. decembra 1998.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila šteje 6. november 1998.

3. Rok za vlaganje kandidatur je sreda, 11. novembra
1998 do 19. ure, na sedežu Občinske volilne komisije
Hodoš.

4. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
občine Hodoš.

Št. 18/98
Hodoš-Šalovci, dne 5. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Hodoš
Stojko Robert l. r.

3862. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine
Hodoš v volilni enoti št. 4 za volitve enega
predstavnika madžarske narodnosti s posebno
volilno pravico

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
Občinska volilna komisija občine Hodoš
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R A Z P I S U J E
naknadne volitve v Občinski svet občine Hodoš

v volilni enoti št. 4 za volitve enega predstavnika
slovenske narodnosti s posebno volilno pravico

1. Naknadne volitve v Občinski svet občine Hodoš v
volilni enoti 4 bodo v nedeljo, 6. decembra 1998.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila šteje 6. november 1998.

3. Rok za vlaganje kandidatur je sreda, 11. novembra
1998 do 19. ure, na sedežu Posebne občinske volilne
komisije Hodoš.

4. Za izvedbo volitev skrbi Posebna občinska volilna
komisija občine Hodoš.

Št. 1/98
Hodoš-Šalovci, dne 5. novembra 1998.

Predsednica
Posebne občinske volilne

komisije
občine Hodoš

Stojko Tratnjek Marija l. r.

HORJUL

3863. Sklep o razpisu naknadnih volitev za župana
Občine Horjul in o razpisu naknadnih volitev za
člane Občinskega sveta občine Horjul

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je Občinska volilna komisija občine Horjul na seji dne 5. 11.
1998 sprejela

S K L E P
o razpisu naknadnih volitev za župana Občine
Horjul in o razpisu naknadnih volitev za člane

Občinskega sveta občine Horjul

1
Občinska volilna komisija razpisuje naknadne volitve

župana Občine Horjul in naknadne volitve članov Občinske-
ga sveta občine Horjul.

2
Za dan glasovanja na naknadnih volitvah se določi ne-

delja, 20. december 1998.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Horjul, dne 5. novembra 1998.

Občinska volilna komisija
Občine Horjul

Predsednik
Simič Vladimir l. r.

Člani:
Saša Pušnar l. r.
Katarina Vrhovec l. r.
Alenka Praprotnik l. r.

JESENICE

3864. Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za
zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice

Na podlagi določil 60. člena zakona o vodah (Uradni
list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91-I),
3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93
in 66/93), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93, odl. US, Uradni list RS, št. 44/95, 1/96) ter
druge alinee 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 38/95, 16/96, 37/96), je Občinski svet občine
Jesenice na 27. seji dne 24. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje

pitnih voda v Občini Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa varstvene pasove vodnih virov in ukre-

pe za zavarovanje pitnih vod na območju Občine Jesenice
pred onesnaženjem.

2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. Vodni vir – izvir (v nadaljnjem besedilu: vodni vir) je

splošen pojem, ki obsega tudi izvirajočo vodo, žilo in kraj,
kjer voda izvira.

2. Zajetje je vodovodni objekt urejen tako, da omogo-
ča higiensko urejen in kontroliran odvzem vode.

3. Drenaža je del vodovodnega objekta – zajetja, ki je
pod površino zemlje (v nadaljnjem besedilu: neposredna
okolica vodnega vira, ki je v najožjem varstvenem pasu –
cona 1).

4. Vodohran je vodovodni objekt, ki omogoča shranje-
vanje zajete pitne vode.

5. Varstveno območje je po obsegu enako padavin-
skemu območju; to je površina terena, s katere padavine
dotekajo ali pronicajo do določenega vodnega vira.

6. Varstveni pas: na padavinskem – varstvenem ob-
močju se določijo varstveni pasovi – cone, na katerih se
določijo urepi za zavarovanje podtalne vode. Možnost one-
snaženja zajetega vodnega vira praviloma pada z narašča-
njem oddaljenosti žarišča nevarnosti.

7. Podtalnica je voda, ki zapolnjuje pore v naplavini
(prod, pesek) v potopljeni coni, ki ni kemično ali fizikalno
vezana.

8. Najožji varstveni pas – Cona 1 zagotavlja tudi zašči-
to neposredne okolice vodnega vira pred onesnaženjem in
drugimi škodljivimi vplivi.

9. Ožji varstveni pas – Cona 2; Cona 2 zagotavlja
zaščito podtalnice pred onesnaženjem in ostalimi vplivi, ki
so posledica človeških aktivnosti ali naprav ter so zaradi
svoje bližine nevarni vodnemu zajetju.

10. Širši varstveni pas – Cona 3; Cona 3 zagotavlja
zaščito podtalnice pred oddaljenimi vplivi, zlasti pred razpa-
dajočimi ali težko razpadajočimi snovmi, nevarnimi kemični-
mi in radiološkimi onesnaženji.

3. člen
Sestavni del tega odloka so strokovne podlage “Zašči-

ta vodnih virov v Občini Jesenice” (v nadaljevanju: strokovne
podlage) in “Skica prostoročnih izrisov neposredne okolice
vodnega vira” (v nadaljevanju: “Skice”).
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4. člen
Obseg varstvenih pasov ter opis možnih dejavnosti je

grafično podan v strokovnih podlagah.
Meje varstvenih pasov so vrisane v katastrsko pregled-

nih načrtih M 1: 5000 in so v prilogi tega odloka. Meje
neposredne okolice vodnih virov in vodohranov so vrisane v
“Skicah”.

5. člen
Za vse posege v varstvene pasove, ki jih opredeljuje ta

odlok morajo investitorji ali izvajalci dobiti predhodno so-
glasje pristojne inšpekcije in upravljalca vodovoda.

II. VARSTVENI PASOVI

6. člen
Varstveni pasovi se določajo za naslednje vodne vire:
A) Vodni viri, ki so v uporabi:
– zajetja Završnica,
– zajetja Blejska Dobrava – vaška,
– zajetje Plavški Rovt,
– zajetje Planina pod Golico,
– zajetje Prihodi,
– zajetje Koroška Bela – za bukvijo,
– zajetje Potoki,
– zajetja Ajdna,
– zajetje Rodine,
– zajetje Mlake,
– zajetja Pejce,
– zajetje Resman,
– zajetja Ukova,
– zajetje Urbas,
– izvir Mili potok,
– zajetja Peričnik (na območju Občine Kranjska Gora),
– zajetje Kočna (na območju Občine Bled).

B) Rezervni vodni viri:
– zajetja Žirovnica,
– zajetje Selo,
– zajetja Hrušica,
– zajetje Vidic,
– zajetje Žvab,
– črpališče Lipce,
– zajetje Kalvarija,
– vodnjak Ledarna,
– zajetje Smokuč.

C) Perspektivni vodni viri:
– izvir pod Hruščansko planino,
– izviri v Medjem dolu,
– izvir Menten,
– izvir med dolino Bela in Ukova.
Za zajetji Peričnik in Kočna ureja premoženjsko-pravna

razmerja Občina Jesenice na podlagi določb 8. člena tega
odloka.

7. člen
Varstvena območja vodnih virov so razdeljena na:
– najožji varstveni pas – Cona 1,
– ožji varstveni pas – Cona 2,
– širši varstveni pas – Cona 3.

8. člen
Občina Jesenice je v skladu z določbami tega odloka

dolžna urediti premoženjsko pravne zadeve z lastniki zem-
ljišč, ki so v varstvenih pasovih.

Zemljišča, ki so v strokovnih podlagah in skicah znotraj
območja neposredne okolice vodnega vira (Cona 1), Obči-
na Jesenice pridobi v svojo last in posest. Na preostalem
območju Cone 1, ožjem (Cona 2) in širšem varstvenem
pasu (Cona 3) so se lastniki in uporabniki nepremičnin dolž-
ni ravnati in delovati v skladu z varstvenim režimom in ukrepi,
ki so za posamezen varstveni pas določeni s tem odlokom.

Lastnikom ali uporabnikom nepremičnin, ki so na ob-
močju varstvenih pasov, se zaradi izpada oziroma zmanjša-
nja dohodka, druge škode ali izgube ali povzročitev poveča-
nih oziroma dodatnih stroškov, ki so posledica omejitev in
prepovedi navedenih v členu 11. do 19. tega odloka, prizna
odškodnina ali drugo nadomestilo.

Nadomestilo oziroma odškodnina se določi lastniku ali
uporabniku nepremičnine na podlagi cenilnega elaborata
sodnega cenilca in izvedenca ustrezne stroke.

9. člen
Za sanacijo obstoječega stanja v varstvenih pasovih

virov pitne vode upravljalci vodooskrbnih objektov predlaga-
jo sanacijske programe. Sanacijski programi morajo biti iz-
delani v 1 letu po sprejemu tega odloka.

Na podlagi sanacijskih programov Komunalna direkcija
občine Jesenice sprejme sanacijske ukrepe, za katere mora
biti predvidena dinamika reševanja, koncept financiranja in
obveznosti onesnaževalcev.

III. VARSTVENI UKREPI

10. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za

določen varstveni pas – Cona 3, veljajo tudi za oba znotraj
ležeča pasova Cona 2 in 1.

IV. VARSTVENI UKREPI V NAJOŽJEM VARSTVENEM
PASU – CONA 1

11. člen
Neposredna okolica vodnega vira znotraj Cone 1 je

namenjena za zaščito podtalnice in drenaže vodnega vira za
oskrbo prebivalcev s pitno vodo. V neposredni okolici vira je
prepovedan vsak poseg v prostor ter opravljanje kakršnekoli
dejavnosti, razen vzdrževanja objektov za vodooskrbo. Ne-
posredne okolice vodnih virov morajo biti ograjene in horti-
kulturno urejene. Tudi vodohrani, ki niso v varstvenih paso-
vih morajo biti ograjeni in hortikulturno urejeni.

12. člen
V najožjem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, obrtne, servisne objekte,
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni

vir,
– stanovanjske hiše in poslovne objekte ter gospodar-

ska poslopja,
– magistralne in regionalne ceste,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih – škodlji-

vih snovi,
– ponikalnice za odpadne vode,
– nove komunalne in čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-

sebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– nova pokopališča;
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2. izvajati:
– tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so

navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi,
– nevarnih snovi po nezaščitenih cestah oziroma pro-

metnicah,
– izkop gramoza ob in iz vodotokov in v novih gramoz-

nicah,
– spremembo namembnosti in dejavnost objektov, če

se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečavo črpanja tehnološke vode iz vodnjakov iz-

ven vodovodnega sistema,
– vleko lesa, če ni predhodno dogovorjeno z upravljal-

cem vodovoda o načinu spravila lesa,
– miniranje in izravnavo terena;
3. uporabljati:
– sredstva za varstvo rastlin, organska in mineralna

gnojila, ki vsebujejo snovi, ki jih pitna vodna ne sme vsebo-
vati, opredeljenih v predpisih o higienski neoporečnosti
vode;

4. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podtalnice;
5. opredeljevati:
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa;
6. odlagati:
odpadke.

13. člen
V najožjem varstvenem pasu je obvezno:
1. odvajati v javno kanalizacijo fekalne in tehnološke

odpadne vode samo z vodotesno izvedbeno kanalizacijo,
2. odvajati v javno kanalizacijo vode iz utrjenih promet-

nih in manipulacijskih površin,
3. opremiti ceste z ustrezno signalizacijo.

14. člen
V najožjem varstvenem pasu je dovoljeno:
1. izvajati dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno vodo.

15. člen
V najožjem, ožjem in širšem varstvenem pasu mora biti

rekonstrukcija ceste izvedena tako, da v primeru nesreč
morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati v podtalnico.

V. VARSTVENI UKREPI V OŽJEM VARSTVENEM PASU –
CONA 2

16. člen
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte,

ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodlji-

vih snovi, ki so večja kot 5 m3,
– nove komunalne čistilne naprave,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-

sebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– stanovanjske hiše, kjer ni zgrajena kanalizacija oziro-

ma se ne gradi sočasno;
2. izvajati:
– izkop gramoza ob in iz vodotokov ter v novih gramoz-

nicah, ki predstavlja nevarnost za vir pitne vode,
– sprememba namembnosti in dejavnosti objektov, če

se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– tranzitni promet s tekočimi naftnimi derivati in nevar-

nimi snovmi,

– gnojenje z naravnimi in umetnimi gnojili;
3. vzgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce uporabne podtal-

nice.

17. člen
V ožjem vastvenem pasu je obvezno:
1. graditi vodotesno izvedbeno kanalizacijsko omrežje

in priključiti nanj vse objekte (vodotesnost mora izvajalec
dokazati z atestom),

2. obvezno graditi utrjene neprepustne manipulacijske
površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijah,

3. odvajati v javno kanalizacijo odpadne in tehnološke
odpadne vode,

4. sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov,
nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s pred-
pisi o gradnji le-teh.

VI. VARSTVENI UKREPI V ŠIRŠEM VARSTVENEM PASU –
CONA 3

18. člen
V širšem varstvenem pasu je potrebno upoštevati na-

slednje zahteve:
– ni dovoljena uporaba sredstev na podlagi cianovodi-

kove kisline, fenola, krezola in drugih škodljivih snovi,
– gradnja stanovanjskih in gospodarskih zgradb je do-

voljena pod pogojem, da je že zgrajena vodotesna kanaliza-
cija ali da se gradi sočasno,

– ni dovoljena gradnja industrije, ki porabi veliko nafte
in nevarnih snovi, kakor tudi večjih energetskih obratov,

– odlaganje odpadkov, obstoječa odlagališča je po-
trebno sanirati v roku 2 let,

– ni dovoljena gradnja ponikalnice za odpadne vode,
– ni dovoljena gradnja novih vodnjakov in povečanje

črpanja iz podtalnice, izjema so javni vodovodi,
– gradbišče mora biti tako organizirano, da je onesna-

ževanje podtalnice onemogočeno,
– velikost skladišča nafte, tekočih derivatov in nevarnih

snovi je omejena na 200 m3 v zaključeni tehnološki celoti in
na 25 m3 za posamezne rezervoarje.

19. člen
Znotraj varstvenih pasov je dovoljeno prevažati nevarne

snovi s predpisano največjo hitrostjo.

VII. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV

20. člen
Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi

tablami. Table se postavijo na mejah varstvenih pasov ob
cestah in poteh.

Kdor poškoduje ali odstrani opozorilne table, s tem
stori prekršek.

VIII. NADZOR

21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.
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IX. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje

pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja obrtno
dejavnost v nasprotju z določili 5., 12., 13., 16., 17., 18.,
19. člena tega odloka.

23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje po-

sameznik, ki stori prekršek iz 5., 12., 13., 16., 17., 18.,
19., 20. člena tega odloka.

24. člen
Za namerno povzročeno škodo na področju varstvenih

pasov je pravna oseba ali posameznik dolžan v celoti porav-
nati stroške sanacije in stroške, ki so nastali v zvezi z izvaja-
njem sanacije.

X. KONČNE DOLOČBE

25. člen
Vsi lokacijski postopki v varstvenih območjih začeti pred

sprejetjem tega odloka se nadaljujejo v skladu z določbami
tega odloka in s pogoji zaščite, ki je predvidena v varstve-
nem pasu, v katerem se nahaja lokacija.

26. člen
Spore vezane na določila tega odloka rešuje pristojno

sodišče.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Jesenice (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 14, z dne 16. 11. 1983).

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

listu RS.

Št. 353-7/97

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

KAMNIK

3865. Sklep o razpisu naknadnih volitev članov sveta
krajevnih skupnosti

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
je Občinska volilna komisija občine Kamnik na seji dne
3. 11. 1998 sprejela naslednji

S K L E P

1
Razpišejo se naknadne volitve članov sveta naslednjih

krajevnih skupnosti:

1. Kamnik – Center, volilne enote št. 1, 2 in 3.
2. Duplica, volilna enota št. 3.
3. Kamniška Bistrica, volilna enota št. 3.

2
Volitve bodo v nedeljo, 20. decembra 1998.
Zadnji rok za oddajo kandidatur je 25. november 1998

do 19. ure.

3
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 00608-0001/98-31
Kamnik, dne 9. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, dipl. prav. l. r.

KOČEVJE

3866. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kočevje

Na podlagi 28. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek,
23/97 in 65/98) je Občinski svet občine Kočevje na
41. redni seji dne 29. 10. 1998 sprejel

S P R E M E M B E   I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Kočevje

1. člen
V statutu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95,

45/95 – pop., 23/97 in 65/98) se v 78. členu za tretjim
odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

“V bilance iz tega člena se vključujejo tudi vsi prihodki
in odhodki ožjih delov občine.”

Prejšnji četrti odstavek postane peti odstavek.

2. člen
V 80. členu se za besedama “župan občine” postavi

pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“ Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje

proračuna.”

3. člen
86. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občine se dolgoročno zadolžujejo za investicije, ki jih

potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pri-
stojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami drugega
odstavka tega člena, je nična.”
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4. člen
87. člen se spremeni tako,da glasi:
“Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževa-

nja občine.
Občine smejo dajati poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov.

O poroštvu odloča občinski svet.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolže-

vanja občine.

5. člen
V 88. členu v osmi alinei se za besedo “krajevne” doda

beseda “turistične”.
V tretjem odstavku se črta beseda “zagotovljene”.

6. člen
89. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje

primerne porabe, izračunane na podlagi 20.a člena zakona
o financiranju občin, se zagotovijo sredstva za finančno
izravnavo v državnem proračunu”.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/95-121
Kočevje, dne 30. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3867. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Kočevje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. ter 91. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 –
popr., 23/97 in 65/98), je Občinski svet občine Kočevje
na 41. redni seji dne 29. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest

v Občini Kočevje

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

(skrajšano z oznako LC) in javne poti (skrajšano z oznako
JP).

Lokalne ceste v mestu Kočevje in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v podkategoriji zbirne mestne
ceste in zbirne krajevne ceste (skrajšano z oznako LZ) in na
mestne ceste in krajevne ceste (skrajšano z oznako LK).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kočevje in ceste med

naselji v Občini Kočevje in naselji v sosednjih občinah (LC),
– ceste v mestu Kočevje in naseljih z uvedenim uličnim

sistemom, razvrščene v podkategoriji (LZ in LK).

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Kočevje in

med naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Preostala
št. ali ceste ceste ceste dolžina

odseka ali ali v občini v sosed.
odseka odseka (v m) občini (v m)

1. 065 100 648 Pri Cerkvi–Struge–Mala gora 214 3600 10400
2. 171 020 214 Mladica–Polom–Seč–Zvirče 648 4175 3625
3. 171 030 917 Željne–Klinja vas–Gorenje–Stara cerkev 106
4. 171 031 917 Željne–Klinja vas–Gorenje 214 2263
5. 171 032 214 Gorenje–Stara cerkev 106 2128
6. 171 040 172 010 Tri Zvezde–Mahovnik–Breg–Mlaka–Stara cerkev 171 030
7. 171 041 172 010 Tri Zvezde–Mahovnik–Breg 106 2195
8 171 042 106 Mlaka–Stara cerkev 171 030 1791
9. 171 050 106 Kočevje–Cvišlerji–Onek–Koprivnik 217 21130
10. 171 060 655 Jelendol–Mlaka–Primoži–Kočevska Reka 655 9300 3270
11. 171 070 918 Laze–Podlesje–Rajndol 217 13780
12. 171 080 658 Predgrad–Dol 918 3060
13. 171 090 656 Borovec–Gornja Briga–Dolnja Briga–Banja Loka 106 8515
14. 171 100 106 Friškova Draga–Podstene–Žaga 918 6500
15. 171 110 106 Delač–Kostel–Žaga 171 100 2743
16. 171 120 106 Dren–Vrh–Krkovo 106 1917
17. 171 130 106 Banja Loka–Stružnica–Jakšiči–Potok–Štefančič–Vas 106 9679
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5. člen
Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste ( LZ ) so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Preostala
št. ali ceste ceste ceste dolžina

odseka ali ali v občini v sosed.
odseka odseka (v m) občini (v m)

18. 172 010 106 Gradbeni material–Tri Zvezde–občina–semaforji 106 1210
19. 172 020 106 Podgorska ul.–Didos–Marof–Tri Zvezde 172 010 2570
20. 172 030 106 Križišče Tekstilana–občinska stavba 172 010 258
21. 172 040 172 010 Cankarjeva ulica 106 314
22. 172 050 172 010 Kidričeva ulica od knjižnice do Avto Kočevje 106 377
23. 172 060 106 križišče tekstilana–Cesta na Trato–Romsko naselje hiša št 30. 1051
24. 172 070 172 060 Ul. Trata VI.–Motel Jezero–Roška cesta 917 1091
25. 172 080 171 050 križiš. Črnomeljske in UHM–Mestni log–Dolga vas 106 2395
26. 172 090 172 010 Rožna ulica do Rinže 172 020 633

6. člen
Mestne ceste, kjer je uveden ulični sistem ( LK ) so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Preostala
št. ali ceste ceste ceste dolžina

odseka ali ali v občini v sosed.
odseka odseka (v m) občini (v m)

27. 172 300 172 060 Trata–vzhod Prisojne njive
28. 172 301 172 060 Ulica Trata VII. Od h.št. 8. do Romov Pri hiši št.40 382
29. 172 302 172 061 Ulica Trata VII. do st. hiše Tomc h. št. 24 115
30. 172 303 172 070 Ulica Trata VI. od h. št. 11. do hiše št. 15.(Košir) hiša Košir št 15 140
31. 172 304 172 060 Ulica Trata V. h. št. 8 67
32. 172 305 172 060 Ulica Trata IV. h. št. 10 117
33. 172 306 172 060 Ulica Trata III. h. št. 12 140
34. 172 307 172 060 Ulica Trata II. h. št. 14 140
35. 172 308 172 309 Ulica Trata I. h. št. 11 137
36. 172 309 106 Cesta na Trato od tunela do Ulice Trata II. 172 060 283
37. 172 310 172 060 Trata–zahod 172 060
38. 172 311 172 060 Ulica Trata VIII. h. št. 4 68
39. 172 312 172 060 Ulica Trata IX. in Trata X. h. št. 11 226
40. 172 313 172 318 cesta mimo cerkve 172 060 307
41. 172 314 172 060 Ulica Trata XI. 172 313 78
42. 172 315 172 060 Trata XII. 172 313 78
43. 172 316 172 060 Trata proti Trošt h. št. 14 90
44. 172 317 172 060 Ulica Trata XV. h. št. 10 98
45. 172 318 172 060 Ulica Trata XIV. od Tekstilane do LIK 214 960
46. 172 320 917 Rudnik–Rudarsko naselje 917
47. 172 321 172 070 Trdnjava–Stara kolonija h. št. 13 45
48. 172 322 172 321 Trdnjava–Sedlar h. št. 7 91
49. 172 323 917 trgovina–gostilna Lovšin 917 526
50. 172 324 917 trgovina H (Koper)–Rudarsko naselje 917 465
51. 172 325 917 Travniška ul.–Rozmanova ul. 917 562
52. 172 326 917 Rudarski dom Rudarski dom 45
53. 172 327 917 proti st. hiši Lovko 172 327 180
54. 172 328 917 proti rudarskim blokom st. blok Roška 62 80
55. 172 329 917 Roška ulica–skladišča Mercator h. št. 33 150
56. 172 330 172 010 Spodnji Mahovnik–Pri Unionu–Gradbeni material 106
57. 172 331 172 010 Ule–Gradbeni material 106 200
58. 172 332 172 041 Pri Unionu–proti Ule 172 331 210
59. 172 333 171 041 Tri Zvezde–Kambič h. št. 36 85
60. 172 334 172 335 od Zvera do Gorenca h. št. 24 137
61. 172 335 171 041 od Gorenca proti Račkiju 171 041 225
62. 172 336 171 041 proti Debeljaku h. št. 31 76
63. 172 337 171 041 proti Jerbiču h. št. 25 248
64. 172 338 172 337 proti Novaku h. št. 33 130
65. 172 339 171 041 Ob Mahovniški cesti–krožno 172 339 279
66. 172 340 171 041 Bistro Palma–Gramiz 171 041
67. 172 341 171 041 Gramiz–Tomšič h. št. 22 98
68. 172 342 172 341 Tadič–Tomšič 172 343 75
69. 172 343 171 041 Bistro Palma–drevesnica drevesnica 85
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Preostala
št. ali ceste ceste ceste dolžina

odseka ali ali v občini v sosed.
odseka odseka (v m) občini (v m)

70. 172 350 172 030 Kajuhovo naselje 106
71. 172 351 106 skozi Kajuhovo naselje 172 030 265
72. 172 352 172 030 okoli trgovine Kmetovalec 172 030 159
73. 172 353 172 351 Kajuhovo naselje–Ljubljanska ul. 172 010 176
74. 172 354 172 351 Tekavec–Vidmar h. št. 21 118
75. 172 355 106 Hydrovod–Železniška postaja 106 346
76. 172 360 172 010 Turjaško naselje 172 030
77. 172 361 172 030 Rožna–Turjaška–parkirišče parkirišče 305
78. 172 362 172 010 Vila Sajevic–toplotna postaja toplotna postaja 195
79. 172 363 172 361 Kekčeva ulica dr. Odorčič 80
80. 172 370 172 040 Kidričeva–Šeškova–Tesarska 172 o50
81. 172 371 106 Šeškova ulica (kurniki)–otr. Igrišče Kidričeva 172 050 386
82. 172 372 Knjižnica Šeškova–Računovodski biro–Avto deli 172 371 166
83. 172 373 172 050 Tesarska ulica hiša Sladič 242
84. 172 380 172 010 Opekarska ul.–Bračičeva ul. 172 030
85. 172 381 172 382 Opekarska ulica hiša Trdan 166
86. 172 382 172 384 Bračičeva (Dijaški dom)–Rožna ulica 172 090 265
87. 172 383 172 382 prečna od Bračičeve do SILK h. št. 18 79
88. 172 384 172 010 Cesta na stadion hiša Mlakar 540
89. 172 385 172 384 Vrtec Ostržek–SILK–Policijska postaja 172 010 185
90. 172 390 172 010 Trg sv. Jerneja 172 010
91. 172 391 172 010 Tkanina–Šterk–Rutar 172 393 80
92. 172 392 172 391 RTV Servis–Butik Žaba 172 393 36
93. 172 393 172 010 Manufaktura–Žaba–Klarič–Župnišče 172010 181
94. 172 400 106 TZO–NAMA–Osnovna šola–Gaj 172 010
95. 172 401 106 Briški–NAMA–Krajevna skupnost 172 010 296
96. 172 402 172 401 proti bazenu pri Rinži 129
97. 172 401 106 proti Domu telesne kulture Dom tel. kult. 118
98. 172 404 172 020 proti kegljišču kegljišče 257
99. 172 410 106 LB–Avtobusna postaja–OŠ Ob Rinži 106
100. 172 411 106 Reška cesta–okrepčevalnica Barbara Barbara 120
101. 172 412 172 411 Reška cesta–OŠ ob Rinži–Dom upokojencev Dom upokojen. 60
102. 172 413 106 Ljubljanska banka–garaže AMD garaže AMD 150
103. 172 414 172 412 Ljubljanska banka–Butala Butala 110
104. 172 420 106 Podgorska ulica 106
105. 172 421 172 020 Dinos–Grajska pot Črna jama 470
106. 172 422 172 421 Cesta na Mestni vrh hiša Čebej 287 287
107. 172 423 172 421 pod Kotarjem–Turk–Žerjav 172 020 192
108. 172 430 106 Pri strelišču 106
109. 172 431 106 Ulica Veronike Deseniške hiša Petek 360
110. 172 432 172 431 Frankopanska ulica hiša Gregorčič 95
111. 172 433 172 431 Samova ul. hiša Jarm 35
112. 172 434 172 431 Ul. Veronike Deseniške–desno hiša Mihelič 110
113. 172 435 172 431 Uskoška ul. 106 762
114. 172 436 172 431 Kocljeva ul. 172 435 105
115. 172 440 106 Lovska koča–Mestni log 172 080 480
116. 172 450 172 080 Dolga vas 106
117. 172 451 172 080 Omerzova ul. 106 730
118. 172 452 172 451 Cesta v Log 172 080 185
119. 172 453 172 451 Prečna ul. 106 133
120. 172 454 172 451 med Omerzovo ul. in Remihovo ul. 172 080 70
121. 172 455 172 451 Obrežje h. št. 5 180
122. 172 456 106 proti smučišču brunarica 360
123. 172 457 106 Gozdna cesta h. št. 4 150
124. 172 460 172 080 Mestni log II.–Šahen Brestova pot
125. 172 461 172 080 Brezova pot v gozdu 106
126. 172 462 172 080 Brinova pot v gozdu 144
127. 172 463 172 080 Bršljanova pot v gozdu 49
128. 172 464 172 080 Bršljanova pot II. v gozdu 60
129. 172 465 172 080 Bezgova pot v gozdu 165
130. 172 466 172 080 Borova pot v gozdu 165
131. 172 467 172 080 Brestova pot v gozdu 111
132. 172 470 172 080 Mestni log 172 080
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Preostala
št. ali ceste ceste ceste dolžina

odseka ali ali v občini v sosed.
odseka odseka (v m) občini (v m)

133. 172 471 106 Črnomeljska c.–Šeškov dom–Cesta v Mestni log h. št. 33 1120
134. 172 472 172 471 Mestni log V. h. št. 19 371
135. 172 473 172 471 vezna cesta med C. V Mestni log in M. log II. 172 080 76
136. 172 474 172 471 Čistilna n.–Mestni log II. 172 080 68
137. 172 475 172 080 Mestni log I. In Mestni log III. 172 080 428
138. 172 476 172 080 Mestni log IV. 172 475 128
139. 172 480 172 080 Nabrežje 172 080
140. 172 481 106 Prešernova ulica 172 080 600
141. 172 482 172 481 Šeškov dom–Ulica heroja Marinclja 172 080 85
142. 172 483 172 481 trgovina Mercator–Ulica heroja Marinclja 172 050 90
143. 172 484 172 481 povezava Nabrežje 172 481 40
144. 172 490 171 050 proti Šahnu hiša Figar 187
145. 172 500 171 050 za pokopališčem proti Romom h.št. 32 105
146. 172 510 917 Pri Zdravstvenem domu 171 050
147. 172 511 917 Zdravstveni dom–parkirišča 171 050 150
148. 172 512 172 511 montažno naselje h. št. 7 100

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

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Preostala
št. ali ceste ceste ceste dolžina

odseka ali ali v občini v sosed.
odseka odseka (v m) občini (v m)

149. 671 010 214 skozi vas Smuka h.št. 1
150. 671 011 214 od hiše št. 2 do hiše št. 8 h.št.8 452
151. 671 012 214 k Lovskemu domu h.št.1 100
152. 671 020 214 Gorenje–Stari Breg Stari Breg št. 1 6017
153. 671 030 917 Roška cesta–Trnovec II. lovska koča 1700
154. 671 040 917 Roška cesta–Trnovec I. Lovska koča 395
155. 671 050 171 050 Koprivniška c.–Lovski vrh oddajnik 900
156. 671 060 171 050 Koprivniška c.–Rajhenav pri farmi 3600
157. 671 070 171 050 Onek–skozi vas Mačkovec 671 071
158. 671 071 171 050 Onek–Mačkovec igrišče 1433
159. 671 072 671 071 skozi vas Mačkovec–krožno od h.št.9 671 071 380
160. 671 080 171 050 skozi vas Onek 171 050 380
161. 671 090 171 050 Laze–Staro brezje pri farmi 1561
162. 671 100 171 050 skozi vas Koprivnik pokopališče
163. 671 101 171 050 vodnjak–Štalcar Štalcar 222
164. 671 102 171 050 proti pokopališču pokopališče 293
165. 671 110 171 050 Zg. Cvišlerji–skozi vas h.št. 41 180
166. 671 120 171 050 Sp. Cvišlerji–skozi vas 171 050
167. 671 121 171 050 Avtobusna postaja–okrepčevalnica 171 050 572
168. 671 122 671 121 od h. št. 8 do h. št. 12 a 671 121 111
169. 671 130 917 Šalka vas–skozi vas 917
170. 671 131 917 od cerkve–Obranovič h. št. 46 198
171. 671 132 671 131 od h. št. 48–proti farmi h. št. 40 140
172. 671 133 671 131 od h. št. 48 do h. št. 48 a h. št. 48 a 68
173. 671 134 917 Cementna galanterija–separacija–Kamšek 917 804
174. 671 135 917 Jerman–Alč h.št.116 330
175. 671 136 671 135 hiša št. 132 a–Roška c. 917 62
176. 671 137 671 135 hiša št. 78 proti pašnikom h. št. 76 a 85
177. 671 138 671 135 proti Šmaljclju h. št. 78 b 85
178. 671 139 917 proti Koloniji h. št. 107 170
179. 671 139,1 917 Roška c.–Nose–Papež h. št. 149 213
180. 671 140 917 Željne–Griček–skozi vas 917
181. 671 141 917 Pelc–Deržek (krožno) 917 424
182. 671 142 671 141 proti Dekleva h. št. 84 211
183. 671 143 671 141 proti romskemu naselju hiša Malnar 244
184. 671 144 917 Lipa–Majer h. št. 36 b 106
185. 671 145 917 Cerkev–Rauh–proti travnikom h. št. 23 b 153
186. 671 146 917 h. št. 53 a–Rupnik–Osmak–romsko naselje 917 345
187. 671 147 917 Roška c.–Valerija okrepč. Valerija 124
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odseka odseka (v m) občini (v m)

188. 671 148 917 Barič–Mišmaš Mišmaš 68
189. 671 150 171 030 skozi Klinjo vas 171 030
190. 671 151 171 031 h. št. 24–Popovič h. št. 18 190
191. 671 152 171 131 igrišče–Špoljar h. št. 27 167
192. 671 153 171 031 gasilni dom–proti gozdu h. št. 64 290
193. 671 160 171 032 skozi vas Gorenje 171 032
194. 671 161 171 032 Jasenc–Novomeška c. križ. z gozd. C. 625
195. 671 162 171 032  hiša št. 37–hiša št. 58 h. št. 58 138
196. 671 163 171 032 hiša št. 10–hiša št. 16 h. št. 16 118
197. 671 164 171 032 hiša št. 5–hiša št. 42 171 032 450
198. 671 165 171 032 hiša št. 68–hiša št. 98 h. št. 98 181
199. 671 170 171 032 skozi Konca vas hiša Horvat
200. 671 171 171 032 pokopališče–Konca vas 671 172 428
201. 671 172 Prima praznik Prima Praznik–Stara cerkev–Kraus–Osnovna šola 171 030 633
202. 671 173 671 672 lipa–pošta–železnica 106 619
203. 671 174 671 172 proti Škrbanu hiša Škrban 80
204. 671 175 171 032 proti Horvat hiša Horvat 82
205. 671 180 671 173 skozi vas Koblarji 106
206. 671 181 671 173 Koblarji–Košorog–Kostanjšek 671 173 1430
207. 671 182 671 183 hiša št. 2–proti gozdu začetek gozd. c. 300
208. 671 183 671 181 k hiši št. 2 h. št. 2 256
209. 671 184 671 181 hiša št. 30–Mrtvice 106 484
210. 671 185 671 184 k hiši Filipidis hiša Filipidis 141
211. 671 190 106 skozi vas Nove Ložine h. št. 4
212. 671 191. 106 Ješelnik–Koritnik h. št. 8 241
213. 671 192 671 191 proti Zupančič h. št. 4 88
214. 671 200 106 skozi vas Dolnje Ložine–krožno 671 200 878
215. 671 210 106 skozi vas Gornje Ložine h. št. 19
216. 671 211 106 avtobusna postaja–most–hiša št. 1 h. št. 1 541
217. 671 212 671 211 hiša št. 5–proti Janeš hiša Janeš 149
218. 671 213 106 vzporedno z G–II–106 v novo naselje 106 199
219. 671 214 671 213 proti Jolič h. št. 15 101
220. 671 215 106 proti Pust h. št. 19 131
221. 671 220 106 skozi Slovensko vas h. št. 50
222. 671 221 106 Stara cerkev–Slov. Vas–pri vodnjaku desno 671 221 1036
223. 671 222 671 221 od vodnjaka proti Grudnu h. št. 3 165
224. 671 223 671 221 kapelica–Rinža–Muller gozdna cesta 741
225. 671 224 671 221 kapelica–proti Debeljak h. št. 50 250
226. 671 230 171 042 skozi vas Mlaka 171 042 340
227. 671 240 106 skozi vas Breg hiša Oberstar
228. 671 241 106 Breg–steklarstvo Sevšek–h. št. 24 171 041 191
229. 671 242 171 041 Bistro B–Bistrovič h. št. 28 b 150
230. 671 243 171 041 Bistro B–Langus 106 938
231. 671 244 671 241 proti Aupič h. št. 75 75
232. 671 245 171 041 h. št. 41–Rinža–Jazbec h. št. 47 a 257
233. 671 246 671 241 proti Mizarstvo Oberstar hiša Oberstar 161
234. 671 250 171 041 skozi vas Mahovnik h. št. 74
235. 671 251 171 041 Grebenar–Zupanc–Krevs 106 602
236. 671 252 171 041 od hiše št. 62–h. št. 74 h. št. 74 120
237. 671 260 106 skozi vas Livold h. št. 21 a
238. 671 261 106 proti pokopališču vežica 147
239. 671 262 106 od hiše št. 55–proti Rinži pri Rinži 186
240. 671 263 106 proti farmi farma 82
241. 671 264 217 Mozeljska c.–Grabrijan h. št. 29 b 88
242. 671 265 217 proti hiši Zorko za Veseličem hiša Tekavčič 197
243. 671 266 217 proti Veselič gozdna cesta 276
244. 671 267 106 cerkev–Kaluža Rinža 86
245. 671 268 217 proti gasilnemu domu h. št. 21 a 63
246. 671 270 106 Zajčje Polje–Črni Potok gozdna cesta
247. 671 271 106 Zajčje Polje–Črni Potok–h. Gornik hiša Gornik 2313
248. 671 272 671 271 Kulturni dom–žaga Mihelič gozdna cesta 120
249. 671 280 217 Mozelj–Kočarji–Kačji Potok Kočarji–g. cesta
250. 671 281 217 Mozelj–Kačji Potok pri farmi 2320
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251. 671 282 671 281 Kočarji skozi vas gozdna cesta 2030
252. 671 290 217 skozi vas Mozelj 217
253. 671 291 217 vas h. št. 10–hiša Senekovič–pod cerkvijo h. št. 2 185
254. 671 292 217 trim steza–Veselič–Bunjevac–Stanič 217 255
255. 671 293 217 h. št. 29 a–Mukavec–Veselič–Marinč h. št. 10 125
256. 671 294 671 291 Česnik–Naglič–Kavran 217 143
257. 671 300 217 skozi vas Rajndol 217 451
258. 671 310 217 Knežja Lipa–Spodnji Log cerkev 3300
259. 671 320 217 Knežja Lipa–skozi vas hiša Blaževič 135
260. 671 330 217 Brezovica–Nemška Loka gozdna cesta 1033
261. 671 340 658 Vimolj–Kralji Kralji št. 1
262. 671 341 658 Vimolj–Mizarstvo Rauh hiša Rauh 1253
263. 671 342 671 341 Kralji–skozi vas levo h. št. 9 787
264. 671 343 671 342 Kralji–skozi vas desno h. št. 1 118
265. 671 350 658 pod Brezovico–levo (Zaderc) h. št. 7 347
266. 671 360 658 vas Čeplje (h. št. 12)–skozi vas h. št. 19 173
267. 671 370 658 skozi Jelenjo vas h. št. 15 167
268. 671 380 658 skozi vas Predgrad 658
269. 671 381 658 Kovačič–Panjan hiša Panjan 310
270. 671 382 Majerle–št. 64 proti Mihor hiša Mihor 138
271. 671 383 Majerle–št. 64 Proti Koprivec hiša Koprivec 70
272. 671 384 658 od h. št. 37 proti hiši št. 59 hiša št. 59 78
273. 671 385 658 Štajdohar–Rade hiša Rade 37
274. 671 386 658 trgovina Poljanka–Levstik hiša Levstik 105
275. 671 390 658 skozi vas Paka ozn. konec nas. 600
276. 671 400 171 080 Dol–vikend naselje Grebenar hiša Cvitkovič 235
277. 671 410 918 Laze ob Kolpi–skozi vas in vikend naselje h. št. 17
278. 671 411 918 skozi vas Laze 171 070 574
279. 671 412 918 vikendi h. št. 17 598
280. 671 420 106 skozi vas Štalcerji h. št. 40
281. 671 421 106 skozi vas–trgovina 106 446
282. 671 422 671 421 vzporedno s cesto G–II–106 h. št. 20 219
283. 671 423 671 421 razpelo–hiša Šega gozd 275
284. 671 424 671 421 proti hiši št. 31 h. št. 31 116
285. 671 425 671 421 Novo naselje–tenis igrišče h. št. 40 187
286. 671 430 106 skozi vas Morava 671 431
287. 671 431 106 Pajnič–skozi vas–novo naselje 106 821
288. 671 432 671 431 h. št. 31–novo naselje–Poje–G–II–106–desno v vas 671 431 428
289. 671 440 654 skozi vas Novi Lazi h. št. 39
290. 671 441 654 avtob. postaja–novo naselje–pokopališče 654 624
291. 671 442 671 441 proti hiši št. 39 h. št. 39 272
292. 671 450 654 Novi Lazi–Iskrba lovske koče 1300
293. 671 460 654 skozi vas Kočevska Reka 654
294. 671 461 654 Pošta–st. bloki–krožno 654 337
295. 671 462 654 Pošta–peskokop 656 380
296. 671 463 654 Anubis–Petrol 655 114
297. 671 470 171 060 Primoži–Koče Lovski dom 898
298. 671 480 171 060 v vas Mlaka pri Kočevski Reki Delavski dom 448
299. 671 490 171 090 Borovec–proti dvojčkom st. dvojčka 306
300. 671 500 171 090 Borovec–Inlauf vikend 700
301. 671 510 171 090 Gornja Briga–k Okrajšku h. št. 1 175
302. 671 520 171 090 Dolnja Briga–k hiši št. 7 h. št. 7 480
303. 671 530 171 090 v vas Jesenov Vrt hiša piškur 915
304. 671 540 171 090 v vas Drežnik hiša Volf 523
305. 671 550 106 Briga–Pečunk vikend Trope 430
306. 671 560 106 peskokop ob G–II–106–Puc h. št 4 1250
307. 671 570 106 Kaptol–Ajbelj h. Senčur 1074
308. 671 580 106 Kaptol–Suhor–Podstene–križišče pod vasjo 171 100 2600
309. 671 590 106 Banja Loka (h. št. 6)–skozi vas–šola 106 336
310. 671 600 106 Banja Loka–Vimolj h. Žagar 595
311. 671 610 h. Piršič skozi vas Nova Sela gozd
312. 671 611 106 proti Dobriču (desno) h. št. 16 a 294
313. 671 612 671 611 proti Leskovšku h. št. 26 111
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314. 671 620 171 110 v vas Delač hiša Rauh 120
315. 671 630 171 110 Delač–Matvoz hiša Bunderla 2158
316. 671 640 671 630 v vas Selo hiša Ložar 948
317. 671 650 671 640 Selo–Lipovac hiša Zidar 485
318. 671 660 171 110 križišče za vas Žaga–vas Kostel hiša Mesojedec 282
319. 671 670 171 110 hlev–koča–Grajski hram hiša Skender 255
320. 671 680 171 100 skozi vas Žaga–Samsa–Žagar 918 161
321. 671 690 918 Maverc–Klarič hiša Klarič 130
322. 671 700 918 Bistro Štor–Brsnik hiša Mulac 183
323. 671 710 106 skozi vas Colnarji hiša Južnič 229
324. 671 720 106 skozi vas Dren hiša Majetič 205
325. 671 730 106 skozi vas Poden hiša Lisac 641
326. 671 740 106 skozi vas Vrh 171 120
327. 671 741 106 Klobučar–Zidar–Curel 106 440
328. 671 742 671 741 Curel–Štefančič 171 120 120
329. 671 743 171 120 Vrh–Jurjevič–vinograd 106 230
330. 671 750 171 120 Vrh–Oskert–Gotenc hiša Marinč ml. 452
331. 671 760 106  Krkovo–Padovo skozi vas hiša Koleta
332. 671 761 106 Krkovo–Padovo–desno hiša Klobučar 990
333. 671 762 671 761 Padovo–levo (Koleta) hiša Koleta 95
334. 671 770 106 G–II–106–pokopališče sv. Štefan obzidje 106
335. 671 780 106 v vas Tišenpolj hiša št. 2 596
336. 671 790 106 Fara–Hrib–skozi vas hiša Križ 371
337. 671 800 106 Vas–Potok–Bukovac 171 130 451
338. 671 810 918 Fara–mimo cerkve 106 915
339. 671 820 918 skozi vas Fara hiša Rade
340. 671 821 918 pri župnišču–Papež–Šuštarjevi hiša št. 23 121
341. 671 822 918 Baver–Jakovac–Južnič hiša št. 22 78
342. 671 830 171 130 Planina–hiša Grgorič hiša Grgorič 179
343. 671 840 171 130 Potok–Jakšiči skozi vas hiša Jakšič 402
344. 671 850 171 130 Potok–Štefančič–Štajer skozi vas hiša Mavrovič 1284
345. 671 860 106 Potok–Pošta–Vas–Zdravstveni dom 106 756
346. 671 870 106 Pirče–Petovar–Lisac–Ažlak 106 444
347. 671 880 657 Kuželj–Laze pri Kostelu skozi vas gozdna cesta 1203
348. 671 890 671 880 Laze–Ograja hiša Glad 236
349. 671 900 most na Kolpi skozi vas Kuželj gasilni dom 151
350. 671 910 171 130 skozi vas Stružnica hiša št. 1 250
351. 671 920 657 skozi vas Srebotnik mostiček 210
352. 671 930 171 110 Žaga–Dolnji Potok (elektrarna) elektrarna 50

Evidenčne številke javnih cest in javnih poti v Občini Kočevje:
Lokalne ceste (LC) 171 010–171 990
Javne poti (JP) 671 010–671 990
Zbirne ceste (LZ)  172 010–172 290
Mestne in krajevne ceste (LK) 172 300–172 990
Skupne dolžine posameznih kategorij cest in javnih poti v Občini Kočevje
LC  92. 776 m
JP 88. 529 m
LZ  9. 899 m
LK 21. 735 m
Opomba: Kjer ni vpisane dolžine ceste pomeni, da ima cesta dva ali več odsekov.

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in javnih poti, določenih

s tem odlokom, je bila v skladu z določbo 17. člena uredbe
o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste, št. 347-05-144/98-03/Brank, z dne
11. 10. 1998.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi, da je vzdrževanje ulic, trgov, cest in javnih poti v
Občini Kočevje, komunalna dejavnost.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 343-9/98
Kočevje, dne 30. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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3868. Sklep o kriterijih za podaljševanje
obratovalnega časa gostinskih lokalov

Občinski svet občine Kočevje je na podlagi 16. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 –
popravek, 23/97 in 65/98) na 41. redni seji dne 29. 10.
1998 sprejel

S K L E P
o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa

gostinskih lokalov

I
S tem sklepom se določajo kriteriji, na podlagi katerih

se v skladu s 16. in 17. členom pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list
RS, št. 15/95, 22/98), izdajajo mnenja za podaljševanje
obratovalnega časa gostinskih obratov.

1. Gostinskim obratom se razen v primerih, ki jih dolo-
ča navedeni pravilnik ne dovoli obratovati pred 6. uro zjutraj.

2. Gostinskim obratom, ki gostom ne nudijo hrane –
bari, se ne podaljšuje obratovalni čas po 22. uri, razen v
času od 1. 7 do 1. 9, ko se jim lahko podaljša do 23. ure.

3. Gostinskim obratom, ki gostom nudijo le enostavne
jedi (okrepčevalnice, pizzerije, slaščičarne) se delovni čas
lahko podaljša največ do 23. ure.

4. Gostinskim obratom, ki gostom nudijo zahtevnejše
jedi (gostilne, restavracije…), se lahko podaljša obratovalni
čas do 24. ure, ob petkih in sobotah pa do 1. ure naslednje-
ga dne.

5. Ne glede na določbe 2. in 3. člena tega sklepa se
lahko gostinskim obratom izven stanovanjskih naselij podalj-
ša obratovalni čas do 24. ure.

6. Ne glede na določbe 1. in 4. člena tega sklepa se
lahko gostinskim obratom izven stanovanjskih naselij, ki go-
stom nudijo zahtevnejše jedi (gostilne, restavracije…), v ča-
su turistične sezone od 1. 7. do 1. 9. omogoča obratovanje
od 00. do 24. ure.

7. Ne glede na predhodne določbe členov, se gostin-
skim obratom ne dovoli podaljšanje obratovalnega časa go-
stinskega lokala, če prihaja do večkratnih upravičenih pri-
tožb občanov glede kaljenja javnega miru in reda.

8. Ne glede na prejšnje določbe se lahko podaljša
obratovalni čas:

– izjemoma do 3. ure naslednjega dne ob raznih prire-
ditvah (plesi, veselice…), če gostinec, ki prireditev organizi-
ra, upravni enoti Kočevje, Oddelku za upravne notranje za-
deve priglasi prireditev ter pridobi vsa potrebna soglasja.
Vlogo za podaljšanje se odda pristojnemu oddelku občinske
uprave najkasneje 5 dni pred prireditvijo, za vsako prireditev
posebej.

– izjemoma od 00. ure do 24. ure ob raznih športnih
prireditvah (24 ur košarke, nogometa, odbojke in itd.),

– Nočnim lokalom (nočni bari, diskoteke in podobno)
med 18. in 4. uro naslednjega dne.

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

nem listu RS.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 30. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3869. Sklep o spremembi članstva v Občinski volilni
komisiji občine Kočevje

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95),
16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95,
48/95 – popravek, 23/97 in 65/98) ter na predlog komisi-
je za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, je Občinski
svet občine Kočevje na 41. redni seji dne 29. 10. 1998
sprejel

S K L E P
o spremembi članstva v Občinski volilni komisiji

občine Kočevje

I
Občinski svet občine Kočevje ugotavlja, da preneha

mandat:
– namestniku predsednika občinske volilne komisije

Tomu Jarniju, roj. 11. 2. 1955, Cesta na Trato 26, Kočevje,
zaradi odstopa;

– članu občinske volilne komisije Rihardu Finku, roj.
9. 12. 1941, Kajuhovo naselje 34, Kočevje, zaradi bolezni.

II
Občinski svet občine Kočevje imenuje v občinsko volil-

no komisijo:
– namestnika predsednika občinske volilne komisije

Šeherezado Delič, roj. 26. 6. 1970, Roška c. 43, Kočevje;
– člana občinske volilne komisije Matijo Jerbiča, roj.

8. 12. 1952, Mahovnik 17, Kočevje.

III
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta,

oziroma do izteka mandata. Sklep velja od dneva sprejema.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 30. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3870. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek, 23/97 in 65/98) ter
90. in 98. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 3/96) je Občinski svet občine
Kočevje na 41. redni seji dne 29. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni

rabi za:
– zemljišča s parc. št. 214/89 – pot v izmeri 75 m2,

214/90 – travnik v izmeri 16 m2 in 214/93 – pot v izmeri 1a
05 m2, 214/94 – pot v izmeri 1a 30 m2, vse k.o. Željne,
vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 316.
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II
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo s

tem sklepom last Občine Kočevje.

III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 30. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3871. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 -
odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97,
70/97 in 68/98 – odločba US RS), 48. člena zakona o
gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), 16. člena statuta Obči-
ne Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95, 23/97 in
65/98) ter 90. in 98. člena poslovnika o delu občinskega
sveta (Uradni list RS, št. 3/96), je Občinski svet občine
Kočevje na 41. redni seji dne 29. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o brezplačnem prenosu lastninske pravice

1
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kočevska Reka se

brezplačno prenese lastninska pravica na nepremičnini:
– parc. št. 103 dvorišče v izmeri 1a 45 m2;
gosp. posl. v izmeri 1a 40 m2,
ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 283 k.o.

Štalcerji.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 30. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

3872. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Kočevje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 39/95, 48/95 – popravek, 23/97 in 65/98), je
Občinski svet občine Kočevje na 41. redni seji dne
29. 10. 1998 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov

v Občini Kočevje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Kočevje dolo-

ča pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev
sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v
Občini Kočevje.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po

dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s
sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost;

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organi-
zacijske in praviloma prostorske pogoje za uresničitev načr-
tovanih športnih aktivnosti;

– da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so
registrirani najmanj 35 tednov v letu.

4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu

in o plačani članarini;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna druš-

tva za posamezna območja oziroma panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih

financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,

– predšolske mladine,
– osnovnošolske mladine,
– srednješolske mladine,

– šport v društvih,
– šport mladih – redna splošna vadba,
– športno rekreativna dejavnost odraslih – redna

vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,

– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– promocijska dejavnost,
– letna priznanja športnikom in športnim delavcem,
– mednarodna dejavnost,
– športne prireditve.

6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov, navedenih v

5. členu tega pravilnika, se zagotavljajo sredstva za delova-
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nje Športne zveze Kočevje (v nadaljevanju: zveza), ki pove-
zuje oziroma usklajuje programe izvajalcev športa v občini.

Medsebojne pravice in obveznosti med občino in zve-
zo, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena, se uredijo z
ustrezno pogodbo.

7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi

župan Občine Kočevje, zveza zbere, obdela in pripravi pred-
log izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sred-
stev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja
proračun občine. Predlog potrdi strokovna komisija, ki jo
imenuje in razrešuje OS na predlog župana občine.

Strokovna komisija je sestavljena iz petih članov v se-
stavi:

– en predstavnik občinske uprave, en predstavnik zve-
ze, en predstavnik matičnega odbora, en predstavnik zavo-
da iz področja vzgoje in izobraževanja, en predstavnik tek-
movalnega športa.

8. člen
Župan ali po njegovem pooblastilu zveza sklene po-

godbe z izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljuje-
jo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sred-
stev.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah ozi-
roma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi
programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih
obveznosti.

Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih
s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna
sredstva.

9. člen
Vrednotenje športnih objektov (vzdrževanje in druga

vprašanja), ki so v lasti občine oziroma zveze, ni predmet
tega pravilnika in bo zato opredeljeno v posebnem pravil-
niku.

10. člen
Normative za vrednotenje športnih programov sprejme

odbor za pripravo kriterijev in meril, imenovan s strani župa-
na dne 29. 7. 1997 in bodo sestavni del tega pravilnika.

Predlog kriterijev in meril za vrednotenje športnih pro-
gramov predhodno obravnavajo športna društva v okviru
Zveze.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi

sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Kočevje.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 621-2/97-153
Kočevje, dne 30. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

KOZJE

3873. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in na podlagi 17. člena statuta Občine
Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine
Kozje na 27. redni seji dne 9. 7. 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v

skladu z ustavo in zakoni opravlja občina.

2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998

znašajo 217,870.000 SIT.

3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki, ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občin.

4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v
splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s po-
godbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu obči-

ne le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.

7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo do konca le-

ta, za katero je proračun sprejet.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-

deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravno-
vesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali za-
časno zadrži uporabo teh sredstev.
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10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bi-
stveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotov-
ljena sredstva. O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora
župan poročati svetu.

11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine in tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo
največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.

12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

listino, s katero se ugotavlja obveznost in višina izplačila.

13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot
odredbodajalec.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito
uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri
uporabniku.

14. člen
Župan odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,

ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo
predvidenih proračunskih odhodkov.

15. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka se izloča 1%

sredstev v rezervni sklad Občine Kozje. Izločanje rezerve se
praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. de-
cembra tekočega leta.

16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev

rezerv Občine Kozje za namene iz 12. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).

17. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotr-

nostjo uporabe sredstev, ki so iz proračuna razporejena za
posamezne namene. Da bi občinski svet ali od njega poob-
laščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabni-
ki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvaja-
nju nalog.

18. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad

finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem upo-
rabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev. Če za proračun pristojni organ pri opravljanju prora-
čunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 06202-27-005/98
Kozje, dne 9. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

3874. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje

Na podlagi 3. člena navodila o metodologiji za obliko-
vanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunal-
nimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, št. 27/98) in na podlagi 17. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet
občine Kozje na 30. redni seji dne 15. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi

odpadki na območju Občine Kozje

1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območ-

ju Občine Kozje (Uradni list RS, št. 10/97 in 20/98) se
spremenita drugi in tretji odstavek 16. člena tako, da glasita:

“V urbanih naseljih se plačuje komunalna storitev, obra-
čunana po m3 odpeljanih komunalnih odpadkov iz stano-
vanjske oziroma poslovne površine.

Višino zneska, po katerem se obračunava m3 odpelja-
nih komunalnih odpadkov, se določi na predlog izvajalca, s
soglasjem občinskega sveta.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-30-004/98
Kozje, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

3875. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kozje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Obči-
ne Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine
Kozje na 30. seji dne 15. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje

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).
Lokalne ceste v naseljih Kozje, Podsreda in Pilštanj se

razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v

naseljih Kozje in Podsreda,
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naseljih

Kozje, Podsreda in Pilštanj.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kozje in ceste med naselji

v Občini Kozje in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih in ceste v naseljih, ki so razvrščene v

podkategorije.

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

občini in naselji v
– sosednjih občinah so:
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5. člen
Lokalne ceste, ki so razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne krajevne ceste (LZ):

– krajevne ceste (LK):

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

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-30-003/98
Kozje, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.
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3876. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96), v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za progra-
me v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) ter na podlagi
17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je
Občinski svet občine Kozje na 27. redni seji dne 9. 7. 1998
sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Kozje

1
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih pro-

gramov v VIZ OŠ Kozje, enota vrtec Kozje, znaša mesečno
po starostnih skupinah:

SIT
1. I. starostna skupina (od 1. do 3. leta
– jaslični oddelek) 44.760
2. II. starostna skupina (od 3. leta

do vstopa v šolo) 38.930
Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini

znaša 70% cene celodnevnega programa, ki ga plačajo
starši.

Cena prehrane znaša dnevno 250 SIT.

2
Za otroka, ki ga starši izpišejo iz vrtca za dva meseca ali

več, se plača 50% cene od plačilnega razreda, v katerega
so razporejeni.

3
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občin-

skega sveta občine Kozje št. 061-21-009/97 z dne 11.
12. 1997 o povečanju ekonomske cene v VIZ OŠ Kozje,
enota vrtec Kozje.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporabljati se začne s 1. 9. 1998.

Št. 06202-27-003/98
Kozje, dne 9. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

LENART

3877. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96), 3. in 8. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91) in 2. ter 8. člena uredbe o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list
RS, št. 34/94) je Občinski svet občine Lenart, na seji dne
3. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi

Zdravstvenega doma Lenart

1. člen
V odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart

(Uradni list RS, št. 5/91, 23/91 in 24/92) se 1. člen
dopolni, tako da glasi:

“S tem odlokom se ustanovi Zdravstveni dom Lenart,
katerega ustanovitelj je Občina Lenart.

Zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja
sedem članov, in sicer:

– trije člani predstavniki ustanovitelja,
– trije člani predstavniki zdravnikov, drugih zdravstve-

nih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zavodu,
– en član predstavnik zavarovancev oziroma uporabni-

kov.”
2. člen

3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sedež Zdravstvenega doma Lenart je v Lenartu, Mai-

strova ul. 22.”
3. člen

4. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:
“Zdravstveni dom Lenart izvaja osnovno zdravstveno

dejavnost na območju Občine Lenart, in sicer naslednje
dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:
Šifra dejavnosti Vsebina dejavnosti

1. 85.121 Osnovna zdravstvena dejavnost
2. 85.122 Specialistična dejavnost
3. 85.130 Zobozdravstvena dejavnost
4. 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne

opravljajo zdravniki
5. 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
6. 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju

medicine
7. 74.12 Računovodske, knjigovodske in davčno svetovanje

razen revizijske dejavnosti
8. 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem”

4. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Organ upravljanja Zdravstvenega doma Lenart je svet

zavoda. Svet zavoda šteje sedem članov, od katerih imenuje:
– Občinski svet občine Lenart – tri predstavnike,
– Zdravstveni dom Lenart – tri predstavnike,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-

na enota Maribor – enega predstavnika.
Podrobnejše določbe o sestavu, načinu imenovanja

oziroma izvolitvi članov, trajanju mandata in pristojnosti sveta
zavoda se določijo s statutom Zdravstvenega doma Lenart.”

5. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
“Statut Zdravstvenega doma Lenart sprejme svet zavo-

da Zdravstvenega doma Lenart s soglasjem Občinskega
sveta občine Lenart.”

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

listu RS.

Št. 14000-1/98
Lenart, dne  3. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
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LENDAVA

3878. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine
Dobrovnik – 5. volilna enota, za volitve
predstavnika madžarske narodnosti

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
Posebna občinska volilna komisija občine Dobrovnik

R A Z P I S U J E
naknadne volitve v Občinski svet občine
Dobrovnik – 5. volilna enota, za volitve

predstavnika madžarske narodnosti

1. Naknadne volitve v Občinski svet občine Dobrovnik
– 5. volilna enota, za volitve predstavnika madžarske narod-
nosti, bodo v nedeljo, 6. decembra 1998.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 6. november 1998.

3. Rok za vlaganje kandidatur je sreda, 11. novembra
1998 do 19. ure, na sedežu Posebne občinske volilne
komisije občine Dobrovnik (Kulturni dom).

4. Za izvedbo volitev skrbi Posebna občinska volilna
komisija občine Dobrovnik.

Št. 29/98
Dobrovnik, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Posebne občinske volilne

komisije
občine Dobrovnik

Janez Bot l. r.

3879. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine
Dobrovnik - 4. volilna enota, za volitve dveh
predstavnikov s posebno volilno pravico

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
Občinska volilna komisija občine Dobrovnik

R A Z P I S U J E
naknadne volitve v Občinski svet občine

Dobrovnik - 4. volilna enota, za volitve dveh
predstavnikov s posebno volilno pravico

1. Naknadne volitve v Občinski svet občine Dobrovnik
- 4. volilna enota, za volitve dveh predstavnikov s posebno
volilno pravico, bodo v nedeljo, dne 6. decembra 1998.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila se šteje 6. november 1998.

3. Rok za vlaganje kandidatur je sreda, dne 11. no-
vembra 1998 do 19. ure na sedežu Posebne občinske
volilne komisije Dobrovnik (Kulturni dom).

4. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
občine Dobrovnik.

Št. 27/98
Dobrovnik, dne 6. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Dobrovnik
Ružica Hoblaj l. r.

3880. Razpis naknadnih volitvev v Svete krajevne
skupnosti Dolga vas, Krajevne skupnosti Kapca
in Krajevne skupnosti Pince

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
Občinska volilna komisija občine Lendava

R A Z P I S U J E
naknadne volitve v Svete krajevne skupnosti

Dolga vas, Krajevne skupnosti Kapca in Krajevne
skupnosti Pince

1. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti: Dolga
vas, Kapca in Pince Občine Lendava bodo v nedeljo, dne 6.
decembra 1998.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila se šteje 6. november 1998.

3. Rok za vlaganje kandidatur je sreda, dne 11. no-
vembra 1998 do 19. ure na sedežu Občinske volilne komi-
sije občine Lendava.

4. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
občine Lendava in volilne komisije teh krajevnih skupnosti.

Št. 29/98
Lendava, dne 6. novembra 1998.

Namestnica predsednika
Občinske volilne komisije

občine Lendava
Marija Ternar l. r.

3881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Dobrovnik

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih obmo-
čij (Uradni list RS, št. 56/98 in 75/98) je Občinski svet
Občine Lendava na seji dne 6. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi

volilnih enot za volitve članov v Občinski svet
občine Dobrovnik

1. člen
V 1. členu odloka o določitvi volilnih enot za volitve

članov v Občinski svet občine Dobrovnik (Uradni list RS,
65/98), (v nadaljnjem besedilu: odlok), se številka “4“ na-
domesti s številko “5”.
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2. člen
V 2. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da

glasi:
“Za volitve treh članov Občinskega sveta občine Do-

brovnik – dveh predstavnikov s posebno volilno pravico in
enega predstavnika madžarske narodnosti – se oblikujeta
2 volilni enoti, ki obsegata območje celotne Občine Do-
brovnik.“

3. člen
V 3. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Predstavnika madžarske narodnosti v Občinskem sve-

tu občine Dobrovnik volijo pripadniki te narodne skupnosti,
ki imajo volilno pravico“.

4. člen
V 4. členu odloka se: v 4. volilni enoti besedilo spre-

meni tako, da glasi: “Obsega območje Občine Dobrovnik
Volita se dva člana sveta – predstavnika s posebno

volilno pravico“.
Za 4. volilno enoto se doda:
5. volilna enota: Obsega območje Občine Dobrovnik
Voli se en član sveta – predstavnik madžarske narodne

skupnosti.
5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 006-01-01/98
Lendava, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3882. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za
območje mejnega prehoda Dolga vas

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84 in 37/95)
ter (Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter
24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95,
20/96, 21/97 in 52/98) je Občinski svet občine Lendava
na 30. seji dne 6. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za
območje mejnega prehoda Dolga vas

1
Javno se razgrne kartografsko gradivo in osnutek odlo-

ka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načr-
tu za območje mejnega prehoda Dolga vas.

2
Osnutek sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem

načrtu za območje mejnega prehoda Dolga vas je na vpo-
gled v prostoru Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, na
odd. za okolje in prostor.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava
(obravnava) v Dolgi vasi, kraj javne razprave in čas le-te pa
bo določen naknadno.

3
V času javne razgrnitve lahko podajo vsi zainteresirani

pismene pripombe na sedežu Občine Lendava, Trg Ljudske
pravice 5.

Št. 350-05-01/98
Lendava, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3883. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lendava za
obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 1992
in družbenega plana Občine Lendava za
območje Občine Lendava

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 37/95)
ter (Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in
2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehod-
nem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 24. člena statu-
ta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97
in 57/98) je Občinski svet občine Lendava na 30. seji dne
6. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lendava za

obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 1992
in družbenega plana Občine Lendava za

območje Občine Lendava

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Lendava za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu
1989 in družbenega plana Občine Lendava, dopolnjenega
v letu 1992, za območje Občine Lendava, ki ga je izdelal
ZEU - družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska
Sobota, Staneta Rozmana 5.

II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za
območje Občine Lendava je na vpogled na sedežih krajev-
nih skupnosti ter v prostorih Občine Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, Lendava na oddelku za okolje in prostor. Javna
razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. V času javne razgrnitve sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Lendava bodo organizirane javne razpra-
ve (obravnave), kraj in časi le-teh bodo določeni naknadno.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo podjetja in druge

organizacije, organi, društva in občani pisne pripombe k
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osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana na Oddelek za okolje in
prostor Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.

Št. 35200-0001/95
Lendava, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

LITIJA

3884. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Litija

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 91. člena statuta Obči-
ne Litija (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine
Litija na 42. redni seji dne 22. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Litija

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

glede na njihove povezovalne funkcije in vrsto cestnega
prometa, ki ga prevzemajo.

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

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Litija z uvedenim uličnim siste-

mom se razvrstijo v podkategorijo:
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s skraj-

šano oznako LZ).

3. člen
Lokalne ceste so:
– namenjene povezovanju naselij v občini z naselij v

sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med
seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste
enake ali višje kategorije (LC),

– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste v me-
stu Litija (LZ).

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med

naselji v občini in naselji v drugih občinah:

Zap. Šifra Začetek Konec Dolžina
št. ceste na Potek ceste na  km

1 263400 R2 415 Moravče-Grmače-Sp. Prekar-Zg. Ribče-Sp. Ribče G2 108 2,484
2 208010 G2 108 G2 108-Jesenje-Zapodje-Ušenišče-Dešen-Zg Prekar-Hrib LC 263400 3,000
3 208020 R3 TR 921 Klanec-Sp Slivna-Geos-Mala Sela-Zapodje LC 208010 3,041
4 263750 R2 415 Gora pri Pečah-Seliše-Klanec LC 208020 1,386
5 208030 R3 TR 921 Vače-Klenik Klenik 0,850
6 208040 R3 TR 921 Vače-Potok-Podbukovje LC 480160 4,949
7 208050 LC 208060 LC 208060-Boltija-Ržišče-Vače R3 TR 921 4,110
8 208060 LC 208070 Ponoviče-odcep za Konj-Sp. Hotić G2 108 3,626
9 208070 G2 108 Litija-Ponoviče-Sava G2 108 7,545
10 480180 LC 480160 Brezovica-Tirna-Leše-Sava LC 208070 3,025
11 480170 LC 480160 Podkrnica-Mošenik-Sava LC 208070 0,400
12 208080 R2 416 Jeze-Zagorica-Breg G2 108 1,531
13 208090 R2 416 Grbin-Gradiške Laze-Zg. Jablanica R2 417 3,896
14 208100 LC 208090 Gradiške Laze-Mamolj-Dolgo Brdo-Velika Preska R3 665 10,907
15 208110 R3 665 Sopota-Polšnik-Pasjek(G2 108) G2 108 8,331
16 208120 G2 108 Renke-Odcep za Konjšico-Klenovik-Podkum R3 666 5,520
17 208130 LC 208140 Čeplje-Vel. Preska R3 665 4,131
18 208140 R3 665 Sopota-Dole-Brezovo-Gabrovka R2 417 10,579
19 425300 R2 215 Slovenska Vas-Šentrupert-Draga-Suhadole-Dole LC 208140 6,510
20 425310 LC 425300 Draga-Hom-Gradišče-Dobovica-Dole LC 208140 11,573
21 208160 LC 208140 Kraje-Zavrh-Zagozd-Vahta LC 425310 2,350
22 208170 R3 665 Murnov Graben LC 425310 2,258
23 425220 R2 417 Migolica-Cirnik-G.Ravne-R3 652 R3 652 1,025
24 426110 H1 Bič-V. Gaber-Stranje-D. Vrh-Sevno-Kopačija-Ježce

-Lupinica-M. Kostrevnica R2 417 16,186

25 208190 R2 417 Javorski pil-Cerovec-Gobnik-Moravče R2 417 5,920
26 138250 R2 416 Sobrače-Sela pri Sobračah-Ježce LC 426110 0,360
27 208200 R2 416 Vrata-Višnji Grm-Razbore-Ježni Vrh-Vinji Vrh-Poljane LC 208300 8,320
28 208210 LC 426110 V.Kostrevnica-Liberga-Preska-Tisje Tisje 4,900
29 208230 R2 416 Leskovica-Javorje-Debeče-Mala Goričica LC 138070 4,645
30 208220 R2 416 Krznar-Simončič-Šuštar-Ljubše-Debeče LC 138080 8,154
31 138070 R3 646 Ivančna Gorica-Stična-Mekinje-Obolno-Gozd Reka R3 645 4,917
32 208240 LZ 208320 Litija-Šmartno R2 416 1,510
33 208250 LC 208240 Litija-Zavrstnik R3 645 1,200
34 208260 R3 645 Št.Poljane-V.Štanga-meja obč.- Tuji Grm LC 213030 6,778
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Zap. Šifra Začetek Konec Dolžina
št. ceste na Potek ceste na  km

35 213070 LC 213050 Podgrad-Laze-Jevnica-Kresnice-Pogonik-Litija G2 108 17,324
36 208270 LC 213070 Beden-Veliki Vrh-Golišče LC 208280 8,455
37 208280 G2 108 Kresnice-Golišče-Jevnica-Senožeti G2 108 9,623
38 213030 R3 645 M.Trebeljevo-Volavlje-Tuji Grm-Janče-Dolga noga-Jevnica LC 208280 6,306
39 208290 LC 208280 Jevnica-Mala Štanga LC 208260 5,500
40 208300 LC 426110 Kopačija-Poljane-Gabrska Gora-Moravče LC 208190 5,725
41 208310 R2 417 Cerovica-Bukovica-Dolgo Brdo LC 208100 5,170
42 208150 R3 645 R3 645-Volčja jama(Tičar)-Jastrebnik-Obolno LC 138070 5,990
43 208180 LC 138070 Štrus-Reka-V. Trebeljevo V. Trebeljevo 3,800

Skupaj: 233,810

5. člen
Lokalne ceste v mestu Litija razvrščene v podkategorije so:
– Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

Zap. Šifra Začetek Konec Dolžina
št. ceste na Potek ceste na  km

1 208320 G2 108 Ul. Mire pregljeve–Grbinska R2 416 0,7
2 208330 G2 108 Nadvoz–Kidričeva JP 710270 1,28
3 208340 LZ 208330 Bevkova LZ 208350 0,55
4 208350 LZ 208330 Predilniška–Graška G2 108 1,52

Skupaj: 4,05

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

Zap. Šifra Začetek Konec Dolžina
št. ceste na Potek ceste na  km

1 708010 LC 263400 LC 263400-Smrkolj-LC 263400 LC 263400 0,210
2 708020 LC 263400 Sp. Ribče-Zg. Prekar LC 208010 0,890
3 764080 Dešen Dešen–Dašnik Dašnik 0,300

LC208010 G2 108
4 708030 JP 708040 Zg. Hotič – Ravne LC 208010 0,600
5 708040 Kimovec G2 108 – Zg. Hotič - G2 108 G2 108 1,231

G2 108
6 708050 Sp. Hotič Sp. Hotič – Bitiče – Jesenje LC 208010 3,280

G2 108
7 708060 LC 208060 LC 208060 – Krhličje Krhličje 0,300
8 708070 LC 208060 LC 208060 – Konj Konj 0,580
9 764113 Ušenišče Ušenišče – Cvetež - Vrtače – Mala Mala Sela 1,100

LC 208010 Sela LC 208020
10 708080 LC 208020 Klanec – Sela, Klanec – Slivna LC 208020 2,500
11 708090 LC 208020 Sp. Slivna -Zg.Slivna Zg. Slivna 2,200
12 763820 Sp. Gora  Zg. Gora- meja občine – Sp. Slivna Sp. Slivna 1,800

LC 263800 LC 208020
13 708100 LC 263750 LC 263750 – Strmca - TR 921 TR 921 1,100
14 708110 TR 921 TR 921 – Mačkovca - TR 921 - LC 263750 LC 263750 1,700

15 708120 Vače Vače – Lošce, (spodnja in zgornja) Lošce- 1,510
TR 921 vikendi

16 708130 LC 208040 Hrastje – Klenik – Vovše Vovše 6,000
17 708140 LC 208040 Sp. Laze – Zg. Laze Zg. Laze 0,900
18 708150 TR 921 TR 921 – Tolsti vrh – Globodol Globodol,

(Tolsti Vrh) 2,300
19 708160 LC 208070 Mačkovina – Cirkuše – Potok LC 208040 5,190
20 708170 JP 708160 JP 708160 – Boltija Boltija 1,500

LC 208050
21 708180 JP 708160 Zajc – Korpar – Cirkuše Zakrajšek Cirkuše 3,455

Zakrajšek
22 708190 JP 708160 Zahrib – Kobiljek Kobiljek 0,620

JP 708200
23 708200 LC 208040 Konštov mlin – Kobiljek – Sava LC 208070 3,800
24 708210 LC 208040 LC 208040 – Široka set Široka set 0,915
25 708220 TR 921 Vače – Novo naselje TR 921 0,400
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Zap. Šifra Začetek Konec Dolžina
št. ceste na Potek ceste na  km

26 708230 LC 208040 LC 208040 – Praprotnik Praprotnik 0,195
27 708240 LC 208060 Ponoviče – Grad - Lovska koča Grad, Lovska 1,200

LC 208070 koča
28 708250 LC 208070 LC 208070 – Pirc Pirc 1,000
29 708260 LC 208070 LC 208070 – Tori Tori 0,400
30 708270 Sava G2 108 – Zg. Grčan –Orlek Trinkavs 4,570

G2 108 708290
31 708280 LC 208080 Breg Tenetiše LC 208090 1,090
32 708290 G2 108 G2 108 – Trinkavs – Mamolj LC 208100 8,095
33 708300 G2 108 Vas Sp. Log G2 108 1,500
34 708310 G2 108 Renke – Kleviše LC 208110 2,450
35 708320 JP 708310 Stare Laze – Šumnik – Polšnik LC 208110 2,850
36 708330 LC 208110 Polšnik – Preveg – Ravne Ravne 4,320
37 708340 LC 208120 Vodenik – JP 708330 (Ravne) JP 708330 0,850
38 708350 LC 208120 Vodenik – Majcen LC 208120 2,000

39 708360 JP 708380 Prevaljca – Vrdjan Vrdjan 2,050
40 708370 JP 708360 Vrdjan – občinska meja – Rodež Rodež 1,800
41 708380 Prevaljca Prevaljca – Vrtače - Sp. Sp. 3,330

LC 208120 Šklendrovec Šklendrovec
42 708390 LC 208120 LC 208120 – Konjšica – Dolanc-Kraje JP 708380 5,800
43 708400 LC 208120 Vodenik – Pavlin JP 708330 1,250
44 708410 JP 708330 Sušje – Gričar LC 208120 2,550
45 708420 JP 708410 Sušje – Stranski vrh JP 708440 1,230
46 708430 JP 708440 Lovska koča – Koprivnik – Sušje JP 708410 1,380
47 708440 LC 208110 Polšnik – Stranski vrh LC 480140 3,450

 - Padež
48 708450 LC 208110 LC 208110 – Glinjek Glinjek 0,620
49 708460 R3 665 Sopota – Borovak - Vel. Preska LC 208130 1,850
50 708470 R3 665 Vel. Preska – Zglavnica Zglavnica 1,946
51 708480 LC 208100 Savšek – Slop - LC 208100 LC 208100 3,230
52 708490 LC 208100 Prelesje Prelesje 0,305
53 708500 LC 208100 Zg.Mamolj-Ognišar JP 708290 2,570
54 708510 LC 208100 Sp. Mamolj Sp. Mamolj 0,650
55 708520 LC 208110 Polšnik – Seruč – Pasjek LC 208110 5,400
56 708530 LC 208110 Tepe – Žamboh LC 208110 0,980
57 708540 LC 208110 LC 208110 – Fele Fele 0,280
58 708550 R3 665 R3 665 – Kovač Kovač 0,800
59 708560 JP 708330 Preveg – Gričar Gričar 1,800
60 708570 LC 208110 Polšnik – Dolar Dolar 0,345
61 708580 JP 708590 Prelesje – Dobje - JP 708590 JP 708590 1,970
62 708590 LC 425310 Prelesje – Ježevec – Srednik - JP708600 JP 708600 6,944
63 708600 JP 708590 JP 708590 – Kostanjevica-LC 425310 LC 425310 1,850
64 708610 LC 425310 LC 425310 – Ravne - LC 425310 LC 425310 1,300
65 708620 LC 425310 Podstrmec – Javorje – Gradišče LC 425310 4,240
66 708630 JP 708620 JP 708620 – Sadež Sadež 1,810
67 708640 JP 708620 JP 708620 – Gorenc Gorenc 0,490
68 708650 JP 708620 JP 708620 – Mlake Mlake 0,960
69 708660 JP 708620 JP 708620 – Mlake (Zgoraj) Mlake 0,860

Zgoraj
70 708670 LC 425310 LC 425310 – Bobneči vrh Bobneči vrh 1,960
71 708680 LC 425310 LC 425310 – Predlog Predlog 0,540
72 708690 LC 425310 LC 425310 – Selšek Selšek 0,980
73 708700 Radgonica Radgonica – Sopota R3 665 3,540

LC 425310
74 708710 R3 665 R3 665 - Lamovje Lamovje 0,710
75 708720 LC 208170 Murnov Graben – Ramovš LC 425310 2,260

Dobovica
76 708730 LC 425310 LC 425310 – Borje Borje 0,340
77 708740 LC 425310 LC 425310 – Božičev mlin JP 708750 1,710
78 708750 LC 425310 LC 425310 – Berinjek LC 208140 LC 208140 1,600
79 708760 JP 708750 JP 708750 – LC 425310 - Sp. Jelenje 2,260

LC 208140 – Sp. Jelenje
80 708770 LC 425300 LC 425300 – Suhadole – Rogovila LC 425300 3,960

Slavina – Sele - LC 425300
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81 708780 LC 425300 Dole – Brdo Brdo 3,050
82 708790 LC 425300 LC 425300 – Hude Ravne Hude Ravne 1,230
83 708800 LC 425300 LC 425300 – Pavletov mlin Pavletov 0,700

Mlin
84 708810 LC 208140 Dole – Prevale Prevale 2,500
85 708820 LC 208140 LC 208140 – Pipančkov mlin Pipančkov 1,050

Mlin
86 708830 LC 208130 Križe - Vel. Goba – Fandiga R3 665 3,230
87 708840 JP 708830 Vel. Goba – Gadnje – Javorje - Javorski pil R2 417 3,330
88 708850 LC 208130 LC 208130 – Mala Goba Mala Goba 0,530
89 708860 LC 208130 LC 208130 – Preženjske njive-Bistrica JP 708880 1,980
90 708870 JP 708880 Bistrica – G. Jelenje – Kraje LC 208140 3,940
91 708880 LC 208140  LC 208140 – Bistrica Jesenšek 1,670
92 708890 LC 208140 LC 208140 – Sp. Jelenje - G. Jelenje - R3 665 R3 665 2,650
93 708900 LC 208140 Dole – Kal LC 425310 0,230
94 708910 R3 665 R3 665 – Ljubež Ljubež 0,800
95 708920 LC 208200 Ježni vrh – Grmada JP 709260 2,700
96 708930 JP 708940 Kamni vrh – LC 208300 LC 208300 2,700
97 708940 LC 208300 Cerkno – Laze – Gobnik LC 208190 2,510
98 708950 LC 208300 Gabrje – Gora - Gabrska Gora LC 208300 2,870
99 925420 R3 652 Čatež – Križišče - Okrog – R3 652 R3 652 4,791
100 708960 R3 652 R3 652 – Dule Dule 0,600
101 708970 R3 652 Tlaka – Gabrovka R2 417 3,560
102 708980 R2 417 R2 417 – Brezje - R3 652 R3 652 3,730
103 708990 JP 708980 JP 708980 – Kumpolje Kumpolje 0,750
104 709800 JP 708970 JP 708970 – JP 708980 JP 708980 0,350
105 709010 LC 425220 LC 425220 – G. Ravne G. Ravne 0,800
106 709020 R2 417 Tihaboj – Brglez Brglez 1,650
107 709030 R2 417 R2 417 – Pečice Pečice 0,960
108 709040 R2 417 Tihaboj – Lukovec – Brinje Brinje 2,350
109 709050 LC 208140 Simončič – Gabrovka R2 417 0,900
110 709060 R2 417 R2 417 – Korošec Korošec 0,390
111 709070 LC 208140 Brezovo – Sp. Vodice – Roje - Klanec R2 417 5,260
112 709080 LC 208140 Moravška Gora - Zg. Vodice - V. Goba JP 708830 4,600
113 709090 R2 417 Gabrovka – mimo blokov R2 417 0,780
114 709100 R2 417 Gabrovka – Moravška gora - Gabrovka R2 417 1,410
115 709110 JP 709070 Roje - Moravče JP 709120 0,860
116 709120 R2 417 Moravče - Podpeč Podpeč 3,090
117 709130 JP 709120 Hohovica – Štorovje R2 417 1,380
118 709140 R2 417 Štorovje Štorovje 0,830
119 709150 LC 208190 LC 208190 – Nova Gora – Gobnik LC 208190 2,350
120 709160 LC 426110 LC 426110 – Gradišče – Primskovo Primskovo 0,700
121 709170 LC 426110 Gornji vrh – Kamni vrh Kamni vrh 1,520
122 709180 LC 426110 D. Vrh – Zagrič - Kamni vrh JP 709170 2,020
123 709190 JP 709170 Sevno (Zgornja pot) LC 208300 1,690
124 709200 LC 208200 LC 208200 – Mulhe Mulhe 0,830
125 709210 LC 208200 LC 208200 – Obla Gorica - St. Gora LC 426110 2,760
126 638… JP638… Temenica – Golce - Mišji Dol LC 426110 1,880
127 709220 LC 426110 Mišji dol – Menguš – Bratnice – Lušce LC 138180 4,110
128 709230 LC 426110 Ješki potok Stan. Hiša 0,320
129 709240 LC 208200 LC 208200 – Preska Stan. Hiša 0,280
130 709250 LC 208200 LC 208200 – Širokar Stan. Hiša 0,300
131 709260 LC 208210 Preska – Grmada – Cerovec LC 208190 2,200
132 709270 LC 208210 Jelša – Jesenšek Stan.hiša 0,750
133 709280 JP 709260 JP 709260 – Turk Turk 0,460
134 709290 LC 208210 LC 208210 – Dragar Dragar 0,250
135 709300 LC 208210 Sp. Preska Sp. Preska 1,010
136 709310 LC 208210 LC 208210 – Liberga Konec vasi 0,260
137 709320 LC 208210 LC 208210 – Podbič Podbič 0,710
138 709330 LC 208210 Rodni vrh – Draga – Cerovica R2 417 2,380
139 709340 LC 426110 LC 426110 – Johc Johc 0,190
140 709350 LC 426110 Kostrevnica (stara cesta) LC 208210 0,700
141 709360 LC 426110 LC 426110 – Golob Golob 0,130
142 709370 LC 426110 V. Kostrevnica - Žnidar – Golob Žnidar- 2,110

Golob
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143 709380 LC 426110 LC 426110 – Sirk Sirk 0,220
144 709390 LC 426110 LC 426110 – Lupinica Lupinica 0,750
145 709400 LC 426110 Lupinica – Bernardovec - Razbore LC 208200 2,820
146 709410 LC 426110 Lupinica – Jagodnik – Vrata LC 208200 1,140
147 709430 LC 426110 V. Kostrevnica - Rodni vrh LC 208210 1,320
148 709440 JP 709400 JP 709400 – Zaman Zaman 0,980
149 709450 LC 208220 Simončič – Vintarjevec –Privšek Privšek 1,370
150 638… R2 416 Žabjek – Cerovec - Felič Vrh – Javorje LC 208230 1,470
151 709460 LC 208230 LC208230 - Vodice Vodice 0,575
152 709470 LC 208230 LC208230 - Cerjak Cerjak 0,160
153 709480 LC 138082 LC 138082 – Čelik Čelik 0,290
154 709490 LC 208200 Vrata – Perovo selo Konec vasi 0,520
155 709500 R2 416 R2 416 – Hostnik Hostnik 0,510
156 709510 LC 208220 Črni potok – Grilovec Grilovec 1,795
157 709520 JP 709510 Jazbine JP 709530 0,951
158 709530 JP 709540 Kot – Podroje - Sv. Večer Jereb 2,309
159 709540 LC 208220 Simončič – Kot – Planina JP 638… 2,870
160 709550 LC 208220 Črni potok – Riharjevec Riharjevec 2,190
161 709560 LC 208220 Smrekar – Zore Zore 0,850
162 709570 JP 709450 Vintarjevec – Šuštar LC 208220 1,080
163 709580 LC 138070 Štrus – Plankovec Plankovec 0,850
164 709590 JP 709580 Štrus – Koracije Koracije 0,840
165 709600 LC 138070 Štrus – Matizel - Zalokar – Pintar Bobne – Volčji potok LC 208150 4,110
166 709610 JP 709600 Štrus – Tršlikar Tršlikar 1,320
167 709620 LC 138070 Matevžnik – JP 709660 JP 709660 1,540
168 709630 LC 138070 LC 138070 – Križar - JP 709660 JP 709660 0,780
169 709640 LC 138070 LC 138070 – Gašper Gašper 0,730
170 709650 LC 208180 Reka – Gojzdar – Krmuc Krmuc 2,400
171 709660 LC 138070 LC 138070 – Rekar – Gojzdar - Muzga – JP 708650 JP 708650 3,470
172 709680 R3 645 R3 645 – Mrzlekar Mrzlekar 0,830
173 709690 R3 645 R3 645 – Uhlar Uhlar 0,410
174 709700 R3 645 R3 645 – Krašovec Krašovec 1,590
175 709710 LC 208260 Štangarske poljane - Blaj - LC 208290 5,475

Širmanski hrib - Mala Štanga
176 709720 JP 709710 JP 709710 – Tomažič Tomažič 0,410
177 709730 LC 208260 LC 208260 – Pavlič – Štih Pavlič 1,400

Štih
178 709740 LC 208150  Volčja jama (Tičar) - Prelaznik – JP 709540 JP 709540 2,960
179 709750 LC 208150 Tičar - Sp. Zg. Ščit Zg. Ščit 1,920
180 709760 JP 709740 JP 709740 – Erjavec Erjavec 0,480
181 709770 JP 709740 JP 709740 – Krovc Krovc 0,430
182 709780 LC 708150 LC 208150 – Ovčinar Ovčinar 1,310
183 709790 JP 709780 JP 709780 – Kepa Kepa 0,410
184 709810 LC 208250 Kolejak – Zavrstnik Nograšek 0,315
185 709820 R3 645 Zavrstnik – Širmanski hrib - Bedenov graben LC 208270 7,572
186 709830 R3 645 Grmače Grmače 0,510
187 709840 R2 416 Šmartno – Roje Roje 0,750
188 709850 R2 417 Šmartno – Slatna Slatna 0,580
189 709860 JP 708850 JP 708850 – Ojsterman Ojsterman 0,340
190 709870 R2 417 Šmartno – Regali Regali 0,410
191 709880 R3 645 Reka Gozd – Račica - V.Štanga LC 208260 4,695
192 709890 JP 709880 JP 709880 – Zemljak Planinšek 0,310
193 709900 JP 709880 JP 709880 – Šircel – Lisjak Lisjak 0,695
194 709910 LC 208260 Fortuna – Končina Končina 0,310
195 709920 JP 709730 JP 709730 – Jožman Jožman 0,650
196 709930 LC 208290 LC 208290 – Nace - LC 208290 LC 208290 1,310
197 709940 LC 208290 Mala Štanga – Golišče LC 208280 3,070
198 709950 LC 208260 LC 208260 – Hribar Hribar 0,325
199 709960 JP 709880 Koške Poljane - Tuji Grm LC 208260 2,740
200 709970 LC 208280 Naselje Golišče LC 208280 1,530
201 709980 LC 213030 M. Dolga Noga – Jevnica LC 213070 2,950
202 709990 LC 213070 Naselje Kresniške poljane LC 213070 0,930
203 710010 LC 208280 Naselje Jevnica Konec 0,510

Naselja
204 710020 LC 208280 LC 208280 – podhod - LC 213070 LC 213070 0,310
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205 710030 LC 213070 Kresnice mimo blokov Zadnji 0,280
Blok

206 710040 LC 213070 Kresnice zahodni del Zadnja hiša 0,230
207 710050 LC 213070 LC 213070 – Kos – Ponebšek - Koncilja Koncilja 0,360
208 710060 LC 208280 LC 208280 – Kresniški vrh - Sp. Kresniški vrh LC 213070 2,350
209 710070 LC 213070 LC 213070 – Srednji Kresniški LC 208280 1,840
210 Vrh
211 710080 JP 710060 JP 710060 – Tomšič - JP 710070 JP 710070 0,870
212 710090 LC 208280 LC 208280 cesta mimo šole - LC 213070 1,100

LC 213070
213 710100 LC 213070 LC 213070 – Vidic Vidic 0,310
214 710110 LC 213070 LC 213070 – Vodno zajetje Zajetje 1,200
215 710120 LC 208080 Breg skozi vas (Lipa) JP 708280 0,890
216 710140 LC 208090 Gradiške Laze Šešok 0,400
217 710150 LC 208100 LC 208100 – Zelenc Zelenc 0,880
218 710160 LC 208100 Gradišče Konec vasi 0,460
219 710170 LC 208310 Bukovica Konec vasi 1,090
220 710180 R2 417 R2 417 – Baš Baš 1,310
221 710190 LC 208090 Zg. Jablanica – Jablaniški potok Jablaniški 3,310

Potok
222 710200 LC213070 Podšentjur – Bajde Bajde 1,450
223 710210 LC213070 Podšentjur – Kovkar Kovkar 1,350
224 710220 LC213070 Podšentjur – Cestnik Cestnik 1,050
225 710230 JP709820 JP709820 – Mahkovec Mahkovec 0,610
226 710240 JP709820 JP709820 – Borštnar Borštnar 0,620
227 710250 LC208270 Veliki Vrh (Gasilski dom – Zgonc) LC208270 1,490
228 710260 LC208270 LC208270 – Ostrež Ostrež 0,490
229 710270 LZ 208330 Litija - Zg. Log G2 108 1,100
230 710280 LZ208330 Kidričeva – Bobek – Praprošče JP710290 1,010
231 710290 Semenič Semenič – Praprošče JP710300 0,550
232 710300 LZ208330 Predilnica – Praprošče LC208070 0,680
233 710310 R2 417 R2 417 – Mizarstvo Gabrovka Miz. 0,390

Gabrovka
Skupaj: 381,739

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenim s tem odlo-
kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97),
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank, z dne 2. 6. 1998.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

kategorizaciji cest na območju Občine Litija iz leta 1984.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 347-79/98
Litija, dne 22. oktobra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Jože Grošelj l. r.
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LOŠKA DOLINA

3885. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Loška dolina za leto 1998

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi, 20. člena
statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) ter
odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1998 je
Občinski svet občine Loška dolina na 35. redni seji dne 29.
10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Loška dolina za leto 1998

1. člen
Spremeni se odlok o proračunu Občine Loška dolina

za leto 1998 tako, da 3. člen glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Loš-

ka dolina za leto 1998 znašajo:
Bilanca Račun

prihodkov in odhodkov financiranja

prihodki 403,078.291
odhodki 394,743.305 8,334.986

Sprememba višine prihodkov in razporeditev odhod-
kov so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del tega odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS,

uporabljati se začne z dnem sprejema na občinskem svetu.

Stari trg, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

LOŠKI POTOK

3886. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Loški Potok

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 12. člena statuta Obči-
ne Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet
občine Loški Potok na 26. seji dne 22. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Loški Potok

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

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

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste

(skrajšano z oznako LC) in javne poti (skrajšano z oznako
JP).

3. člen
Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Loški Potok in ceste med
naselji v Občini Loški Potok 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 na/v Potek ceste Konec na/v Dolžina V sos. ob. m
št. v (m)

1 231010 C 653 KRIŽPOTJE–MALI LOG–GRDA DOLINA C 229052 3112
2 229052 Z MEJA O STUDENEC–RAVNE–LOŠKI POTOK C 653 6801 3515
3 229102 Z MEJA O MARKOVEC–R. GORA–LOŠKI POTOK C 653 4445 5702
4 231020 C 653 HRIB–TABOR Z CERKEV 513
5 231030 C 653 HRIB–VRH HRIBA C 653 1355
6 231040 C 653 HRIB–ŠEG. VAS–SRE. VAS–INLES C 653 1565
7 231050 C 653 TRAVNIK–ČRPALIŠČE Z ČRPALI 1297
8 231060 C 653 LAZEC–STARI KOT–NOVI KOT–MEJA M R. HRV 8877

Skupaj lokalnih cest v občini: 27965 m.

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
V KS Loški Potok:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina
št. odseka odseka v (m)

11 731010 C 231010 RIKO–ŽAGARJI–MOHAR C231010 1018
12 731020 C731010 ŽAGARJI–KORLE Z ŠT 49 168
13 731030 C 231010 TOMAŽEVI–KAL C 731040 218
14 731040 C 231010 KRIŽIŠČE MOHAR–KAL Z NOVA H 347
15 731050 C 231010 KRIŽIŠČE BERTA–REZKA Z H 39 340
16 731060 C 731050 KRIŽIŠČE ANTONOV–DEBELJAK Z H 31 180
17 731070 C 231010 ŠTALAR–JERŠAN Z H 26 104
18 731080 C 231010 ČRPALKA–PODLIPEC C 229052 771
19 731090 C 29102 HRIB–RETJE–GRDA DOLINA C 229052 2749
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20 731100 C 229052 PODLIPEC–TIŠLER C 731040 239
21 731110 C 731100 RUPAR–ALENCEN–DOLINE C 229052 386
22 731120 C 731110 ODCEP–CIMPRIČ C 731140 80
23 731130 C 731100 RUPAR–ŠIMAN C 731150 101
24 731140 C 731090 GASILNI DOM–HRIB C 731090 1082
25 731150 C 731140 TRGOVINA–SMREKARJEVI C 731090 635
26 731160 C 731090 DOSTOP–ZAJČ Z H 91 170
27 731170 C 731090 RETJE–SV. FLORJAN Z CERKEV 1826
28 731180 C 731170 PILDOV–CESTA RACNA GORA C 229102 772
29 731190 C 731170 ODCEP–ŽUPAN C 731170 117
30 731200 C 229052 ČEDNIK–ANČEN Z H 10A 103
31 731220 C 653 CENTER–MARKOVI C 231030 115
32 731230 C 231030 URBANOVKNI–ŽLEB C 231030 169
33 731240 C 231030 ŽLEB–DR. RUS Z H 50A 95
34 731250 C 231030 URBANOVKNI–MESAR C 231030 315
35 731260 C 731250 DOSTOP–TRAFIKAR Z H 34 130
36 731270 C 731230 URBANOVKNI–MARJANOVIČ C 231030 148
37 731280 C 231030 DOSTOP–TASREDNJIH Z H 53A 129
38 731290 C 231030 VRH HRIBA GLAŽUTA Z ŠTALA 721
39 731300 C 731290 ODCEP–VIKEND Z VIKEND 281
40 731310 C731290 ODCEP VIDA–KAL Z KRIŽIŠ 653
41 731320 C 731290 KRIŽIŠČE RAVNIKAR–KAL Z KRIŽIŠ 431
42 731330 C 653 LOM Z LOM 1664
43 731340 C 653 HRIB–DEDNEK–BELA VODA Z KRIŽIŠ 2498
44 731350 C 231040 ŠEGOVA VAS–MATEVLJEK Z KRIŽIŠ 1663
45 731360 C 231040 ŠIRAJ–GRIČ C 731350 302
46 731380 C 731370 LUKEC–HIŠAR C 731360 101
47 731390 C 731350 SREDNJA VAS–ČUK Z H 14 105
48 731400 C 231040 MIŠIČ–KRIŽIŠČE SREDNJA VAS C 231040 489
49 731410 C 653 KAPLA–SREDNJA VAS C 731400 269
50 731420 C 653 KAPLA–INLES C 231040 164
51 731430 C 653 KAPLA–REBAR Z T 10 111
52 731450 C 731490 TRAVNIK–INLES Z TOVAR. 280
53 731460 C 731490 DOSTOP–PAVELČ Z T 52 106
54 731470 C 231050 KORDIŠ–ŽAGAR–KAPELICA C 231050 138
55 731480 C 231050 ZA PLOTKOM C 231050 155
56 731490 C 231050 PO KAMINEH–ŠPELČEN C 653 159
57 731500 C 653 ŠPELČEN–REBAR C 731510 81
58 731510 C 653 TRAVNIK–REBAR C 653 415
59 731520 C 731510 BREGAR–VODOHRAM Z VODOHR 404
60 731530 C 731510 DOSTOP–KARLA Z T NH 217

SKUPAJ J. P. V KS LOŠKI POTOK 23914

V KS Draga:
Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina
št. odseka odseka v (m)

61 731540 C 231060 MEJA R. HRVAŠKE–KMETiJA KOROŠEC Z KMET. 1884
62 731550 C 231060 ODCEP MEJA C 731540 249
63 731580 C 231060 DOSTOP POGORELEC Z KRIŽ. 212
64 731590 C 231060 DOSTOP ŽERVAMP Z NK 23 514
65 731600 C 231060 DOSTOP ŠTORMI Z NK 15 306
66 731610 C 231060 DOSTOP ŠMERIN Z NK 10 313
67 731620 C 231060 DOSTOP JEŠELNIK Z SK 5 771
68 731630 C 231060 DOSTOP CERKEV SV. ROKA Z CERKEV 221
69 731640 C 231060 KRIŽIŠČE CERKEV–STARI KOT(STARA POT) Z KRIŽIŠ 224
70 731650 C 731640 POT V KRAJEC Z SK 2 815
71 731670 C 231060 STARI KOT(VAS–ASFALT) C 231060 444
72 731680 C 653 LAZEC–KALIČ Z L 12 126
73 731690 C 653 LAZEC–GREDICE Z GRED. 178
74 731700 C 731680 LAZEC–ŠEPŠI C 653 101
75 731720 C 653 PODPRESKA–LIK Z LIK 250
76 731730 C 653 DRAGA–ŠTEBLJAJ Z D 36 210
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina
št. odseka odseka v (m)

77 731740 C 653 SREDNJA VAS / DRAGA–PAJNIČ Z PROPU. 246
78 731750 C 653 TRAVA–ŠOLA Z VODOH 269
79 731760 C 653 TRAVA–POKOPALIŠČE–ŽAGA Z ŽAGA 397
80 731770 C 653 PODPLANINA–ZGORAJ Z P 2 1332
81 731780 C 653 PODPLANINA–SPODAJ Z P 11 686
82 731790 C 731780 PODPLANINA–IZVIR ČABRANKE Z MOST 1230
83 731800 C 653 PUNGERT Z PU 3 1637
84 731810 M R.HR. MEJA R. HRVAŠKE–ČRNI POTOK Z ČP 1 934
85 731820 C 731810 ČRNI POTOK–ELEKTRARNA Z ELEKT 514
86 731830 C 731810 ELEKTRARNA–VAS C 731810 104
87 731840 C 731810 ČRNI POTOK–VICI–VURHI M R. HR. 1234

SKUPAJ J. P. V KS DRAGA 15401

Skupaj javne poti v občini: 39315 m
Skupaj javne ceste v občini: 67280 m

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republi-
ke za ceste št. 347-05-144/98-03/BRANK z dne 11. 9.
1998.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok

o ureditvi cestnega prometa v naseljih in zimske službe na
območju Občine Ribnica, (Skupščinski Dolenjski list, št.
19/81), odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvi
cestnega prometa v naseljih in zimske službe na območju
Občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/85), in
odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa v
naseljih in zimske službe na območju Občine Ribnica (Skup-
ščinski Dolenjski list, št. 9/91).

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

listu RS.

Št. 344/98-6
Loški Potok, dne 23. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

MURSKA SOBOTA

3887. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
naselje Rakičan

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3., 23. in 56. člena zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in
15. člena statuta Krajevne skupnosti Rakičan in izida refe-
renduma z dne 25. 10. 1998 je Svet KS Rakičan na seji
dne 4. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje

Rakičan

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Rakičan se na podlagi

odločitve krajanov na referendumu, ki je bil 25. 10. 1998,
uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za KS Rakičan se uvede za

dobo 5 let, in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za:
– sofinanciranje enega oddelka otroškega vrtca v Raki-

čanu,
– izgradnjo pločnikov na vaških cestah,
– vzdrževanje vaških cest in poljskih poti,
– vzdrževanje ulične razsvetljave in zamenjava dotraja-

nega omrežja z novim,
– odvodnjavanje meteornih voda z vaških cest,
– vzdrževanje pokopališča in zelenic v naselju,
– vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS in sofinanci-

ranje dejavnosti društev.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-

liščem v naselju Rakičan.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% mesečno od neto plač zaposlenih, nadomestil iz

delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega in pogodbenega
dela,

– 2% od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim
dodatkom,

– 5% od katastrskega dohodka, veljavnega za tekoče
leto,

– 3% od neto zavarovalne osnove zavezanci, ki oprav-
ljajo samostojno dejavnost,

– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v
negospodarstvu Republike Slovenije za preteklo leto.

5. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
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Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunava-
lo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Re-
publike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke –
izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Rakičan dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na naslov
KS Rakičan, Lendavska 28, 9000 Murska Sobota.

Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki
so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziro-
ma ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpi-
sih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

žiro račun Krajevne skupnosti Rakičan št. 51900-842-080-
0082175.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet krajevne skupnosti Rakičan.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS
najmanj enkrat letno poročati na zborih občanov v krajevni
skupnosti.

8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 naprej.

Št. 26/98
Rakičan, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Rakičan
Ivan Karoli l. r.

3888. Poročilo Volilne komisije KS Rakičan o izidu
glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Rakičan

P O R O Č I L O  V O L I L N E  K O M I S I J E
  K S   R A K I Č A N

o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne

skupnosti Rakičan

V Krajevni skupnosti Rakičan je bil na referendumu 25.
10. 1998 o uvedbi krajevnega samoprispevka ugotovljen
naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1049 volivcev,
2. na referendumu je glasovalo 652 volivcev ali

62,15%,
3. ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

480 volivcev ali 73,62%,
4. PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glaso-

valo 169 volivcev ali 25,92%,
5. neveljavne so bile 3 glasovnice ali 0,46%.
Na podlagi 23. člena zakona o referendumu in o ljud-

ski iniciativi in 8. člena sklepa o razpisu referenduma o
uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Rakičan
(Uradni list RS, št. 61/98) in izida glasovanja, volilna komisi-

ja ugotavlja, da je v KS Rakičan bil izglasovan krajevni samo-
prispevek, saj je za uvedbo samoprispevka glasovala večina
volivcev, ki so glasovali v KS Rakičan.

Št. 26/98
Rakičan, dne 26. oktobra 1998.

Predsednik
Volilne komisije

KS Rakičan
Franc Kuzmič l.r.

NOVO MESTO

3889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvi cestnega prometa v Občini Novo mesto

Na podlagi 17. člena v zvezi z 47. in 67. členom
zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
30/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96,
35/97, 45/97, 73/97, 87/97) ter 11. in 17. člena statuta
Mestne občine Novo mesto je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na seji dne 22. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi

cestnega prometa v Občini Novo mesto

1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa v Občini Novo

mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 22/83, 10/85, 21/86,
9/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 30/98, v nadaljnjem
besedilu: odlok) se spremeni 57.a člen tako, da glasi:

“Z denarno kaznijo 15.000 SIT se lahko kaznuje takoj
na mestu prekrška posameznik za storjen prekršek, nave-
den v šesti in šestnajsti alinei 57. člena tega odloka, za
storjen prekršek naveden v drugih alineah 57. člena, pa z
denarno kaznijo v višini 5.000 SIT.“

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati os-

mi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-113/98-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

ODRANCI

3890. Odlok o grbu in zastavi Občine Odranci

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 14. člena
statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95 in 12/96)
je Občinski svet občine Odranci na 27. seji dne 14. 10.
1998 sprejel
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O D L O K
o grbu in zastavi Občine Odranci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se urejata oblika in način uporabe grba

in zastave Občine Odranci.

2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini

ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje

grba in zastave Občine Odranci so sestavni del tega odloka.

3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poško-

dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (obledelih
barv, strgana, zmečkana, umazana).

4. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z

javnim redom in tako, da škoduje ugledu občine.
Nihče drug ju ne sme uporabljati kot znamko, model

oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.

5. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo podjetja in obrtniki, ki

imajo registrirano ustrezno dejavnost.

6. člen
Dovoljenje za izdelavo in uporabo grba in zastave po

določilih tega odloka izda župan občine.

II. GRB

7. člen
Občinski grb je razdeljen v dva dela v razmerju 2:1. V

zgornjem zelenem delu so zlate stope, v spodnjem rdečem
pa trije zlati krogi 1:2.

Stopa je lesena priprava, v kateri se s tolčenjem odstra-
njuje trši ovoj žitnih zrn. V rdečem polju so postavljeni trije
rumeni krogi v obliki trikota, en krog nad dvema, v ravnini
polja. Trije krogi predstavljajo proseno kašo. Polji sta med
seboj ločeni in obrobljeni z rumeno barvo.

8. člen
Grb občine Odranci se uporablja:

– v pečatu, na oznakah dokumentov in znakih občin-
skih organov;

– na slovesnih sejah občinskega sveta;

– v uradnih prostorih občine Odranci.

9. člen
Grb občine Odranci se lahko uporablja tudi:

– ob prireditvah, ki predstavljajo občino;

– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih
izkazih, ki jih uporablja župan in podžupan občine,

– v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje funkcij župa-
na in podžupana;

– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih
izkazih, ki jih uporablja občinska uprava;

– na slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje
občina;

– v drugih primerih na podlagi posebnega dovoljenja
župana in če uporaba grba ne nasprotuje določbam tega
odloka.

10. člen
Podjetja in druge fizične in pravne osebe, ki imajo

sedež v Občini Odranci, lahko zaprosijo, da se jim dovoli
uporaba grba, zlasti v:

– zaščitnem znaku,
– obliki našitkov in društvenih praporjih,
– obliki spominkov in značk.

11. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora

biti gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen v primeru
kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v
primerih določenih z zakonom.

Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma,
mora biti grb občine v sredini, razen takrat, kadar se uporab-
lja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v drugih primerih
določenih z zakonom.

III. ZASTAVA

12. člen
Zastava Občine Odranci je zgoraj zelena, na sredini

rumena z grbom in spodaj rdeča.
Zastava Občine Odranci je pravokotne oblike, razmer-

je v višini rute (V) proti dolžini (L), V:L=1:2, oziroma ena proti
dve. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj
po višini in dolžini enaka polja, od katerih je prvo polje
zelene, drugo polje rumene barve, v katerem je na sredino
horizontalno postavljen grb, tretje polje je rdeče polje.

Barve v zastavi so enake barvam v grbu.

13. člen
Zastava občine je stalno izobešena:
– na stavbi, kjer je sedež občine,
– v sejni sobi občine,
– na drugih mestih v skladu z določili tega odloka.

14. člen
Zastava Občine Odranci se lahko izobesi tudi na drugih

mestih, in sicer v počastitev državnih in občinskih praznikov,
ob kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih prireditvah, ob
obisku uradnih delegacij ter ob drugih podobnih priložno-
stih, pomembnih za občino.

15. člen
Na podlagi dovoljenja župana se lahko izdela tudi na-

mizna zastavica Občine Odranci.
Namizna zastavica je obešena vedno navpično in se lahko

uporablja v uradnih prostorih občine Odranci, javnih zavodih,
kulturnih in športnih organizacij ter kot priložnostno darilo.
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16. člen
Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave,

mora biti, gledano od spredaj, na levi strani, razen kadar je
izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v prime-
rih, določenih z zakonom.

Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugi-
ma zastavama mora biti v sredini, razen kadar je izobešena
skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določe-
nih z zakonom.

Če je zastava občine izobešena skupaj z drugimi zasta-
vami, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike
Slovenije in v primerih, določenih z zakonom, je zastava
občine:

1. če so zastave razvrščene v krogu, v sredini kroga,
tako da jo je razločno videti;

2. če so zastave razvrščene v polkrogu, v sredini pol-
kroga;

3. če so zastave razvrščene v koloni, na čelu kolone;

4. če so zastave razvrščene v vrsti, na prvem mestu v
vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani.

IV. NADZORSTVO

17. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje za to pristojni

občinski odbor.

V. KAZENSKA DOLOČBA

18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna ali fizična oseba, če uporablja grb ali zasta-
vo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2.
člen, 3. člen, 4. člen in 15. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe.

VI. KONČNI DOLOČBI

19. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Odranci

skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema
vloge za izdajo dovoljenj in vodi evidenco izdanih dovoljenj.

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

nem listu RS.

Št. 208-27/98
Odranci, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci

Štefan Bogdan l. r.
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3891. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega
prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Odranci

Na podlagi 42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 ter na podlagi 14. člena
statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občin-
ski svet občine Odranci na 27. seji dne 14. 10. 1998
sprejel

O D L O K
o odmeri in plačilu komunalnega prispevka

za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Odranci

1. člen
S tem odlokom se določa podrobnejši izračun in plači-

lo stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s
komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na
območju Občine Odranci.

2. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katere-

ga so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena

gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto in
– druga javna infrastruktura določena s tem odlokom.

3. člen
Komunalni prispevek pomeni plačilo sorazmernega de-

la stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh

stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastruk-
turo, določeno v 2. členu tega odloka, mogoča priključitev
na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti.

4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi-

tor, ki namerava:
– zgraditi novi objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti

namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati ob-
stoječi objekt, če je za to treba povečati priključke na javno
infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenjem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komu-
nalno opremlja.

5. člen
Investitor iz prvega odstavka 4. člena je dolžan plačati

sorazmerni del stroškov priprave in opremljanja stavbnega
zemljišča, glede na namen gradnje.

6. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zem-

ljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča je dolo-
čen iz dveh delov:

1. Sorazmerni del stroškov obstoječega primarnega
omrežja,

2. Individualnega sekundarnega omrežja za vsaki kon-
kretni primer posebej.

Višina sorazmernega dela stroškov obstoječega pri-
marnega omrežja znaša 20% stroškov I. zazidalnega ob-
močja, za posamezen objekt.

Višina sorazmernega dela stroškov za opremljanje
stavbnega zemljišča izven zazidalnega območja se določi
individualno.

7. člen
Lokacija predvidenih objektov se razdeli na dve ob-

močji:
I. v zazidalnem območju,
II. izven zazidalnega območja.
Stopnja komunalne opremljenosti
Objekti in naprave individualne komunalne rabe na I.

območju
Vrsta komunalnega voda:
– Cesta,
– Vodovod,
– Fekalna kanalizacija,
– Električno omrežje,
– Javna rasvetljava,
– Telefonsko omrežje,
– Kabelsko omrežje.

Objekti in naprave idividualne komunalne rabe na II.
območju.

Vrsta komunalnega voda:
– Cesta,
– Vodovod,
– Fekalna kanalizacija,
– Električno omrežje,
– Javna rasvetljava,
– Telefonsko omrežje,
– Kabelsko omrežje.
C) Korekcijski faktor glede na lego – lokacijo objekta:
Za I. območje K = 1,00
II. območje K= 20% I. območja + dejanski stroški
D) Korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
K1 = 1,00 za stanovanjske objekte,
K2 = 1,40 za počitniške objekte,
K3 = 1,50 za poslovne objekte,
K4 = 0,90 za proizvodne objekte,
K5 = 0,70 za objekte družbenih dejavnosti,
K6 = 0,70 za objekte deficitarnih dejavnosti,
K7 = 0,50 garaže in zaprte športne objekte ter bazene,
K8 = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte,
K9 = 0,20 za kmetijske pomožne gospodarske objek-

te ter odprte rekreacijske površine.

8. člen
Cena komunalnih prikjučkov, ki tvorijo komunalno

opremljenost je določena idividualno s sklepom občinskega
sveta za tekočo koledarsko leto.

9. člen
Sorazmerni del plačila komunalnega prispevka ne zaje-

ma stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks ter sogla-
sij za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
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10. člen
Pristojni občinski upravni organ izda na zahtevo investi-

torja in po določbah tega odloka odločbo o odmeri komu-
nalnega prispevka. Zoper odločbo je dopustna pritožba v
roku 15 dneh od dneva prejema odločbe pri županu Občine
Odranci.

Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objek-
te in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je
objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v nasled-
njih dveh letih.

11. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo javne in-

frastrukture ter za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj.

12. člen
Občinska uprava lahko investitorja, ki je že namensko

vlagal v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju
predvidene gradnje predlagajo za oprostitev plačila soraz-
mernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča do višine plačila, vendar največ do 20%.

Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo ko-
munalnih objektov in naprav s pisnim potrdilom krajevne
skupnosti (do leta 1994), oziroma potrdilom Občine Odran-
ci (po letu 1994).

13. člen
Za gradnjo javnih objektov lahko župan Občine Odran-

ci investitorju zmanjša sorazmerni del stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča ali pa ga v celoti oprosti
plačila.

14. člen
Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov oprem-

ljanja stavbnega zemljišča in vsa prejšnja namenska plačila
investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na
območju predvidene gradnje se revalozirajo s povprečnim
indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za gradbeništvo
in industrijo gradbenega materiala.

15. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva

občinskega proračuna.

16. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nado-

mestilu za uporabo stavbnega zemljišča – Lendava (Uradni
list SRS, št. 1/88)

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

listu RS.

Št. 207-27/98
Odranci, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci

Štefan Bogdan l. r.

RIBNICA

3892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ribnica za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, 80/94) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Urad-
ni list RS, 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na 31.
seji dne 8. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-

ne Ribnica za leto 1997.

2. člen
Po bilanci proračuna Občine Ribnica so bili doseženi

in razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:

SIT

skupni prihodki 720,803.060
skupni odhodki 703,809.241
presežek prihodkov 16,993.819

3. člen
Presežek prihodkov v višini 16,993.819 SIT se raz-

poredi:

SIT
kot prihodek proračuna za leto 1998 15,864.036
kot sredstva rezerv 1,129.783

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni

del tega odloka.

5. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-2/98
Ribnica, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3893. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ribnica za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/96) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na
seji dne 8. 10. 1998 sprejel

O D L O K
spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica

za leto 1998
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1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Ribnica za leto

1998 se spremeni tako, da se glasi:

Bilanca Račun
prihodkov in odhodkov financiranja

Prihodki 890,728.736 56,827.222
Odhodki 947,555.958
Primankljaj 56,827.222
Presežek 56,827.222

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

nem list Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 1998.

Št. 01-403-98/97
Ribnica, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3894. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93
in 47/93, 71/93 in 44/97), na podlagi navodil o merilih za
to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor,
za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj
se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št.
27/85) in na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 44/95, 41/96) je Občinski svet občine
Ribnica na 31. seji dne 8. 10. 1998 sprejel

O D  L O  K
o določitvi pomožnih objektov, za katere ni

potrebno lokacijsko dovoljenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti), temveč
zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI

        2. člen
Pomožni objekti so lahko tisti objekti in posegi v pro-

stor, ko so namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijskih
in ljubiteljskih dejavnosti ter poslovni dejavnosti.

Za pomožne objekte se štejejo:
1.Pri družinskih stanovanjskih hišah in poslovno-stano-

vanjskih hišah:
1.1. pritlična garaža za osebni avto, površine do 24 m2,
1.2. pritlična drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak,

lopa, zimski vrt, površine do 20 m2,

1.3. pergola, nadstrešek nad dostopom oziroma nad
dovozom v objekt in nadstrešek za potrebe parkiranja in
garažiranja osebnih avtomobilov, koles, mopedov, motorjev
ter avtomobilskih prikolic do maksimalne tlorisne površine
30 m2,

1.4. dimnik, sončni kolektor,
1.5. zasteklitev balkona, vetrolov, zunanje stopnice do

maksimalne tlorisne površine 15 m2,
1.6. plinski rezervoar do prostornine 5m3 z izvedbo

priključka na objekt,
1.7 manjši objekt z žično ograjo za rejo živali, do mak-

simalne tlorisne površine 12 m2 z upoštevanjem okolje-
varstvenih zahtev,

1.8. vrtna, dvoriščna in medposestna ograja, ki ni pol-
na, ter žive meje do višine 1,5 m,

1.9. podporni zid, oporni zid in polnozidana ograja do
višine 1 m,

1.10. greznica pri obstoječih stanovanjskih hišah v ne-
prepustni izvedbi,

1.11. tople grede in zaprti rastlinjaki do maksimalne
tlorisne površine 15 m2,

1.12. vkopane kleti do maksimalne tlorisne površine
15 m2,

1.13. vodomet do maksimalne tlorisne površine 3 m2,
1.14. ribnik do maksimalne tlorisne površine 10 m2,
1.15. bazen do maksimalne tlorisne površine 35 m2,
1.16. vodnjak.

2. Pri objektih, namenjenih opravljanju kmetijske dejav-
nosti

2.1. skedenj, kašča, hlev, kozolec, lopa za shranjeva-
nje sena, krme, stelje, poljščin, orodja ter kmetijske meha-
nizacije do maksimalne višine 6 m (slemena) ter maksimalne
tlorisne površine 30 m2,

2.2. silos za shranjevanje živinske krme do maksimal-
ne prostornine 90 m3,

2.3. svinjak, do maksimalne tlorisne površine 25 m2, z
upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev, zbiralnica mleka do
maksimalne tlorisne površine 15 m2, urejena skladno s hi-
giensko-sanitarnimi določili,

2.5. gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih
gospodarstev v nepropustni izvedbi do maksimalne velikosti
50 m3, če ni locirana v neposredni bližini sosednjih stano-
vanjskih objektov.

3. Pri večstanovanjskih objektih (bloki):
3.1. zasteklitev balkonov po enotnem načrtu za celo-

ten objekt,
3.2. ureditev prostora za smetnjake.

4. Pri poslovnih objektih
4.1. nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do mak-

simalne tlorisne površine 30 m2,
4.2. pisarniški prostor v obstoječih poslovnih objektih,
4.3. pisarniški prostori in obrtni objekti za mirno dejav-

nost v obstoječih stanovanjskih stavbah,
4.4. plinski rezervoar do prostornine 5 m3 z izvedbo

priključna na objekt,
4.5. dimnik, sončni kolektor,
4.6. vrtna, dvoriščna in medposestna ograja, ki ni pol-

na do višine 2 m,
4.7. podporni zid, oporni zid, polnozidana ograja in

živa meja do višine 1 m.

5. Drugi pomožni objekti:
5.1. čebelnjak do maksimalne tlorisne površine 16 m2

(samo točkovni temelji),
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5.2. lesena lopa za spravilo orodja na površinah name-
njenih vrtičkarjem do maksimalne tlorisne površine 5 m2,

5.3. oprema parkov in otroških igrišč, počivališč in
objektov ter naprav za rekreacijo,

5.4. stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgrad-
bah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in
prometnih ureditev,

5.5. kioski za dejavnosti, ki niso vezane na zdravstve-
no-veterinarske pogoje, do velikosti 10 m2,

5.6. izgradnja instalacij za vodo, elektriko, centralno
kurjavo in kanalizacijo v že obstoječih objektih in pri katerih
izgradnji se ne spreminjajo konstrukcijski elementi,

5.7. izgradnja hišnih priključkov na komunalno infra-
strukturo (vodovod in kanalizacija),

5.8. tlakovanje in ureditev dvoriščnih površin v okviru
funkcionalnega zemljišča pri obstoječih objektih, manjše
vlečnice z močjo največ 4 kW za lastne potrebe fizičnih
oziroma civilnopravnih oseb,

5.10. telefonske govorilnice, tipska avtobusna čakal-
nica,

5.11. ureditev prostorov za smetnjake,
5.12. oznake na zgradbah in javnih površinah, reklam-

ni napisi, turistične opozorilne table,
5.13. spominska obeležja, skulpture, in manjši sakral-

ni objekti (kapelice do velikosti 6 m2, križi – po predhodnem
mnenju o ustreznosti posega),

5.14. stojnice,
5.15. postavitev trim strez.

III. OMEJITVE

3. člen
Pomožne objekte navedene v 1., 3. in 4. točki 2. člena

tega odloka se lahko gradi na funkcionalnem zemljišču os-
novnega objekta, izven teh zemljišč pa se lahko gradijo
objekti navedeni pod tč. 2 in tč. 5 od 5.1. do 5.8., vendar v
mejah ureditvenega območja naselij. Pomožni objekti nave-
deni v točki 5 od 5.9. do 5.15 pa se lahko gradijo izven
ureditvenih območij naselij.

Skupna površina pomožnih objektov, lociranih na funk-
cionalnem zemljišču osnovnega objekta, za katere ni po-
trebno lokacijsko dovoljenje, ne sme presegati 35 m2, ra-
zen pri postavitvi pomožnih objektov (silosov, kozolcev) v
sklopu kmetije.

Pomožnega objekta ni možno dograjevati s priglasi-
tvami.

Za gradnjo pomožnih objektov po tem odloku v območ-
ju mestnega naselja Ribnica in drugih območjih, ki je pod
posebnim režimom varstva naravne in kulturne dediščine, je
pri vlogi za pridobitev odločbe za priglasitev del obvezno
predložiti soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine.

4. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z

rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, prostor-
sko izvedbenih aktov ter z drugimi splošnimi akti občine in z
njimi ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi dru-
gih oseb.

Prav tako morajo biti v skladu z zahtevami o varstvu
okolja, zdravstvenimi, požarno-varstvenimi, vodnogospodar-
skimi, obrambno-zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi
z varovanjem naravne in kulturne dediščine.

5. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v po-

stopku upoštevati naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšuje pogojev rabe zemljišča, sosednih

objektov in naprav,
– da ne zahteva novih trajnih komunalnih in drugih

priključkov na javne komunalne objekte ali naprave,
 – da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne

statične presoje, ali druge gradbeno-tehnične dokumenta-
cije.

Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih
gradbenih materialov ter oblikovani v skladu z okoljem oziro-
ma krajinsko arhitekturo.

Vse navedene tlorisne površine so določene po obodu
zunanjih zidov pomožnih objektov.

 6. člen
Odmiki posameznih pomožnih objektov:
– odmik posameznega pomožnega objekta od sose-

dove parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob pisnem
soglasju soseda (mejaša) pa je odmik lahko tudi manjši,

– odmik ograj in živih mej od posestne meje s sosed-
njim zemljiščem mora biti 0,50 m. Upoštevati je potrebno
pogoje za odmik upravljalca cest in drugih infrastrukturnih
objektov. Odmik od posestne meje je lahko manjši, če
investitor predhodno pridobi soglasje lastnika sosednjega
zemljišča. Ograje morajo biti prilagojene tipologiji naselja,
uporaba odpadnega gradiva je prepovedana,

– ograje in žive meje je dovoljeno postaviti 1,5 m od
utrjenega roba vozišča. Če je odmik manjši, je potrebno
soglasje Občine Ribnica oziroma upravljalca objekta.

  7. člen
Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na Uprav-

ni enoti Ribnica.
Vlogi za izdajo odločbe za priglasitev del po 2. členu

tega odloka je potrebno priložiti:
– opis in skico nameravane gradnje (tehnični opis, viši-

no objekta, naklon strešin, uporabljen material, konstrukcij-
sko rešitev),

– geodetski načrt obstoječega stanja z vrisano situaci-
jo bodočega stanja v merilu 1 : 500, vendar le k vlogi za
pomožne objekte navedene v 1.8. in 1.9. 1. točke 2. člena
ter 4.6. in 4.7. 4. točke 2. člena, če meji na zemljišče, ki je
javno dobro oziroma v lasti Občine Ribnica,

– kopijo katastrskega načrta z vrisanim pomožnim ob-
jektom,

– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– potrebna soglasja.

IV. NADZOR

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

V. KONČNI DOLOČBI

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi objektov za potrebe občanov in njihovih družin
(SDL, št. 9/86 in Uradni list RS, št. 15/94).
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10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 350-01-9/98
Ribnica, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3895. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Ribnica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. členom statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) je
Občinski svet občine Ribnica na seji dne 8. 10. 1998
sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica

1. člen
Ta odlok določa ceste po njihovih kategorijah in name-

nu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevze-
majo.

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 Ribnica in naselji v sosed-

njih občinah.

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

sosednjih občinah so:

Št. Zač. Potek Konec Dol.
ceste ceste ceste ceste (m)

352010 R1-212 Sodražica-Sv.Gregor-O.M.V.L. LC454090 5520
352020 G2-106 Ortnek-Maršiči-Hojče-Sv.Gregor LC352010 4320
352030 LC352090 Ograja-Mlake-Vintarji-Grebenje-Luknja G2-106 11963
352040 R1-212 Žimarice-Mlake LC352030 1060
352050 352020 Hojče-Sinovica-Zapotok R1-212 3599
229080 R1-212 Runarsko-obč. meja-Kotel-Podklanec R1-212 4498
352060 G2-106 Ortnek-Vel.Poljane-Vrh pri Grmadi parkirišče 4060
352070 352060 Močile-Dol. Podpoljane-G2-106 G2-106 2130
352080 G2-106 106-Fužine-M6-Žlebič-G2-106 G2-106 1370
352090 352080 Žlebič-Slatnik-R1-212 R1-212 799
352100 G2-106 Breže-Jurjevica-Ribnica G2-106 5047
352110 R1-212 Sodražica-Lipovšica-Jurjevica 352100 4825
229060 R1-212 Fara-Topol-Ravne-Kračali-Janeži R3-653 4284
352120 G2-106 Dol. Lazi-Breg G2-106 1224
352130 G2-106 Ribnica-Lepovče-deponija Mala Gora odcep Selan 4837
352140 R3-653 Vagovka-Dom na Travni Gori odcep Dom 5650
352150 352110 352110 Lipovšica-Nova Štifta cerkev 1388
352160 G2-106 Hrovača-Otavice-Lipovec-Dolenja vas 352170 6815
352170 G2-106 Prigorica-Dolenja vas-Humec 352180 1419
352180 G2-106 Dolenja vas-Rakitnica R3-655 2807
352190 352170 Dolenja vas-Blate-Dolenja vas 352180 2530
171060 R3-655 Kočevska Reka-obč. meja-Jelendol R3-655 3270
352200 G2-106 Gorenjska cesta-Kolodvorska-Šeškova G2-106 942

              LC = 84.357,00 KM

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Št. Zač. Potek Konec Dol.
ceste ceste ceste ceste (m)

852010 352010 Ograja-Hojče 35020 425
852020 352010 Junčje-zadnja hiša zad. hiša 80
852030 352010 Marolče-zadnja hiša zad. hiša 140
852040 352010 Levstiki-zadnja hiša zad. hiša 310
852050 352010 Andol-zadnja hiša zad. hiša 80
852060 352010 Krnče-zadnja hiša zad. hiša 280
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Št. Zač. Potek Konec Dol.
ceste ceste ceste ceste (m)

852070 352010 Sv.Gregor-zadnja hiša zad. hiša 95
852080 352010 Sv.Gregor-zadnja hiša zad. hiša 70
852080 352010 Grdi dol-Zamostec R1-212 2827
852090 352010 Sodražica-Slemenska c.-zadnja hiša zad. hiša 581
852100 R1-212 Strmca-Cerkev žal.Matere božje cerkev 467
852110 852100 Strma-zadnja hiša zad. hiša 85
852120 852100 Strmca-R1-212 R1-212 170
852130 R1-212 Kurirska ulica zad. hiša 200
852140 R1-212 Podgorska cesta LC3521110 185
852150 R2-653 C. Majde Šilc zad. hiša 75
852160 R2-653 do vodohrama vodohram 400
852170 R1-212 Na Pesek-Jelovec zad. hiša 1530
852180 852170 Hosta 852170 535
852190 852180 Hosta-desno zad. hiša 202
852200 852190 Hosta-zadnja hiša zad. hiša 106
852210 852220 Globel-Sedlo-Pesek 852170 1534
852220 R1-212 Globel-zadnja hiša zad. hiša 1473
852230 852220 Globel-zadnja hiša zad. hiša 223
852240 852220 Globel-odcep-zadnja hiša zad. hiša 120
852250 852220 Globel-odcep-zadnja hiša zad. hiša 122
852260 R1-212 Žimarice zad. hiša 855
852270 R1-212 Žimarice-odcep-zadnja hiša zad. hiša 160
852280 R1-212 Žimarice-odcep-zadnja hiša zad. hiša 125
852290 R1-212 Žimarice-odcep-zadnja hiša zad. hiša 77
852300 R1-212 Žimarice-odcep-zadnja hiša zad. hiša 70
852310 R1-212 Žimarice-odcep 352040 180
852320 R1-212 Žimarice-odcep zad. hiša 155
852330 352030 Žgajnarji-Črni Potok-Jazbina 352030 2120
852340 352030 Perovo-zadnja hiša zad. hiša 450
852350 352030 Mlake-Avžlje zad. hiša 60
852360 352030 Črnec-odcep zad. hiša 166
852370 352030 Črnec-Breg-odcep zad. hiša 50
852380 229080 Novi Pot-zadnja hiša zad. hiša 1070
852390 229080 Kotel-zadnja hiša zad. hiša 430
852400 R1-212 Podklanec-odcep-Nosajne zad. hiša 223
852410 R1-212 Podklanec-Sp. Mateti-Zg. Mateti zad. hiša 1245
852420 229060 Odcep Kržeti zad. hiša 615
852430 229060 Kržeti-Petrinci-Janeži 229060 720
852440 852430 Petrinci-Janeži 229060 270
852450 852430 Kržeti-Luzarji-Petrinci 852440 560
582460 229060 Janeži-odcep-zadnja hiša zad. hiša 214
852470 229060 Janeži-odcep 852460 70
852480 229060 Kračali-Betonovo zad. hiša 1470
852490 352020 Maršiči-odcep zad. hiša 100
852500 352020 LC352-020-Rigelj zad. hiša 338
852510 352050 Hojče-Graben-LC352050 352050 650
852520 352050 Hudi Konec-Žrnovec zad. hiša 540
852530 852520 Hudi Konec-352050 352050 354
852540 352050 Sv.Marko-Gor.Lazi 352050 1111
852550 852540 Gor.Lazi-G2-106-Žlebič G2-106 1615
852560 352050 Sv.Marko-M.Zapotok R1-212 1103
852570 852560 Mali Zapotok 852560 330
852580 R1-212 Vinice-odcep-zadnja hiša R1-212 154
852590 R1-212 Vinice-odcep-zadnja hiša R1-212 115
852600 R1-212 Vinice-odcep-zadnja hiša zad. hiša 188
852610 852600 Vinice-odcep-zadnja hiša konec asfal. 382
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Št. Zač. Potek Konec Dol.
ceste ceste ceste ceste (m)

852620 R1-212 Vinice-odcep 852600 72
852630 R1-212 Vinice-Lipovšica 352110 420
852640 R1-212 Vinice-odcep-zadnja hiša zad. hiša 68
852650 352110 Lipovšica-odcep zad. hiša 255
852660 352110 Zamostec-odcep-Ur. Njivice zad. hiša 238
852670 852080 Zamostec-Podgora-Gorše zad. hiša 850
852680 852080 Zamostec-odcep-zadnja hiša zad. hiša 50
852690 R1-212 Zamostec-odcep-zadnja hiša zad. hiša 80
852700 352110 Sodražica-odcep-Izver propust 189
852710 R1-212 Sušje-M. Vinice 352110 2384
852720 352110 M. Vinice-Ravni Dol zad. hiša 790
852730 352110 Jurjevica-Kot-Lazar zad. hiša 1741
852740 852730 Kot-odcep Košir zad. hiša 120
852750 R1-212 Sušje-Beli Maln zad. hiša 328
852760 852710 Sušje-Jurjevica 352100 983
852770 352100 Jurjevica-Sv. Križ pokopal. 246
852780 352100 Jurjevica-Topolnik zad. hiša 184
852790 352100 Jurjevica-odcep-zadnja hiša zad. hiša 55
852800 352100 Jurjevica-povezava 352100 55
852810 352100 Breže-Opekarska (Ribnica) 352100 1881
852820 G2-106 Breg-Sajevec 852830 1540
852830 352100 Sajevec-zad. hiša zad. hiša 395
852840 352100 Sajevec-odcep 852830 120
852850 352100 Sajevec-odcep potok 85
852860 G2-106 Breg-povezava 852820 180
852870 G2-106 Breg-odcep zad. hiša 72
852880 G2-106 Breg-odcep žel.proga 65
852890 G2-106 Breg-odcep žel.proga 100
852900 352100 Ribnica-Bukovica-Dane parkirišče 3164
852910 852900 Dane-odcep zad. hiša 95
852920 852900 Dane-odcep zad. hiša 80
852930 852900 Bukovica-odcep zad. hiša 135
852940 352100 Ribnica-Ugar-Zadolje zad. hiša 4620
852950 852940 Ugar-povezava 852940 1260
852960 352120 Breg-odcep zad. hiša 330
852970 352120 Dol. Lazi-odcep zad. hiša 75
852980 352120 Dol. Lazi-odcep-Gasilski dom zad. hiša 338
852990 352120 Dol. Lazi-Zapuže zad. hiša 939
853010 352120 Dol. Lazi-povezava 852990 125
853020 852990 Dol. Lazi-odcep zad. hiša 181
853030 853020 Dol. Lazi-odcep zad. hiša 130
853040 G2-104 Grič c. II 352120 769
853050 352120 Dol. Lazi-odcep Šmalc zad. hiša 112
853060 352120 Grič c. IX 853070 95
853070 G2-106 Grič c. IX 853040 184
853080 G2-106 Grič c. VIII 853040 190
853090 G2-106 Grič c. VII 853040 206
853100 G2-106 Grič c. VI 853040 208
853110 853040 Grič c. V zad. hiša 164
853120 853040 Grič c. IV zad. hiša 127
853130 853040 Grič c. III 853120 120
853140 352090 Slatnik-odcep zad. hiša 106
853150 352090 Slatnik-odcep zad. hiša 55
853160 352090 Žlebič-Slatnik 352080 88
853170 352080 Žlebič-odcep Štupica zad. hiša 125
853180 352080 Žlebič-odcep Barbo zad. hiša 140
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Št. Zač. Potek Konec Dol.
ceste ceste ceste ceste (m)

853190 353180 Žlebič-odcep Kos zad. hiša 278
853200 853200 Žlebič-Tanko zad. hiša 148
853210 G2-106 Ortnek-povezava G2-106 903
853220 853210 Ortnek-Lovski dom Lovski dom 105
853230 352060 Ortnek-Avle zadnja hiša 450
853240 352060 Vel. Poljane-Sv. Tomaž zadnja hiša 980
853250 352060 Vel. Poljane-Škrajnek zadnja hiša 1882
853260 853250 Škrajnek-O.M.V.L.-Prilesje LC955153 920
853270 853260 Odcep Škrajnek-Bukovec zadnja hiša 460
853280 853250 Vel. Poljane-odcep zadnja hiša 60
853290 853250 Vel. Poljane-odcep zadnja hiša 70
853300 352060 Odcep Žukovo zadnja hiša 130
853310 352070 Dol. Podpoljane-Močile zadnja hiša 85
853320 G2-106 Odcep-Gor. Podpoljane zadnja hiša 375
853330 853320 Odcep v Gor. Podpoljanah zadnja hiša 65
853340 352030 Odcep za Zlati Rep zadnja hiša 1009
853350 G2-106 Odcep Gor. c.-Lesar zadnja hiša 75
853360 G2-106 Gor. c.-odcep Pirker 853350 282
853370 352130 Kolodvorska-Gor. Lepovče 853370 1646
853380 G2-106 Gor. c.-Gor.Lepovče 853370 320
853390 G2-106 Gor. c.-Gor.Lepovče 853370 310
853400 G2-106 Gor. c.-odcep Kos zadnja hiša 55
853410 853370 Gor. Lepovče-odcep-Zbašnik zadnja hiša 360
853420 853370 Gor. Lepovče-odcep-Mihič zadnja hiša 195
853430 853370 Gor. Lepovče-povezava 853370 192
853440 853370 Gor. Lepovče-odcep zadnja hiša 115
853450 853370 Gor. Lepovče-odcep zadnja hiša 165
853460 853370 Gor. Lepovče-odcep zadnja hiša 142
853470 G2-106 Gor. c.-odcep zadnja hiša 195
853480 G2-106 Majnikova ulica 853370 335
853490 853480 Ul.Jožeta Petka 853370 205
853500 352100 Ljubljanska ulica zadnja hiša 230
853510 352200 Vrvarska pot-Ob Bistrici zadnja hiša 270
853520 352100 Čolnarska ulica zadnja hiša 120
853530 352100 Kurirska-Kettejeva-L.Adamiča-Vod. 352100 853
853540 853530 Bukovška ul. zadnja hiša 80
853550 853530 Kosovelova zadnja hiša 90
853560 853530 Ul. L. Adamiča 853530 93
853570 352100 Opekarska-odcep-vulkanizer zadnja hiša 87
853580 352100 Opekarska-odcep-Osvald zadnja hiša 114
853590 352100 Opekarska-odcep-Oražem 852900 265
853600 352100 Opekarska-odcep-Turk 852900 372
853610 852940 Topniška ul. zadnja hiša 182
853620 852940 Ul. talcev-Joras-Nemška vas G2-106 1956
853630 852940 Cesta na Ugar-Škrabčev trg (b. Šeškova) 352200 142
853640 352100 Gallusovo nabrežje 352200 226
853650 852940 Grajska pot Bistrica 197
853660 852940 C. na Ugar-Ul. talcev 853620 652
853670 352200 Šeškova-Ul. talcev 853660 346
853680 853660 Povezava-vojašnica 853660 185
853690 352200 Šeškova-Č. N.-Ul. talcev 853620 218
853700 352100 Prijateljev trg G2-106 165
853710 352100 Lepovče-vet. postaja vet.postaja 273
853720 352130 Lepovče-odcep Rus zadnja hiša 60
853730 352200 Struška ulica 352130 655
853740 352130 Lepovče 352130 885
853750 853740 Lepovče-odcep Jakopič zadnja hiša 85
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Št. Zač. Potek Konec Dol.
ceste ceste ceste ceste (m)

853760 G2-106 Partizanska-Grča proga 270
853770 352200 Trubarjeva ul. G2-106 265
853780 853730 Prešernova ul. G2-106 277
853790 853770 Prešernova ul.-Slepa ul. zadnja hiša 86
853800 853780 Prečna ul. 353770 118
853810 853780 Levstikova ulica 853820 212
853820 853770 Vrtnarska ul.- Hrovača G2-106 396
853830 853820 Knafljev trg blok št.12 156
853840 G2-106 Hrovača-parkirišče 352160 221
853850 352160 Hrovača-odcep progra 269
853860 353850 Hrovača-odcep-Škrabec proga 172
853870 G2-106 Goriča vas-most Bistrica G2-106 1196
853880 352160 Hrovača-Goriča vas 853870 619
853890 853870 Goriča vas-proga 352160 952
853900 853890 Goriča vas-strelišče strelišče 612
853901 853870 Goriča vas-povezava 853870 750
853902 853870 Goriča vas-Šilc-odcep 853870 342
853903 352160 Otavice-odcep križ 144
853904 352160 Otavice-odcep-Cebin zadnja hiša 48
853905 G2-106 Prigorica-Otavice 352160 2084
853906 853950 Otavice-odcep-Lovšin zadnja hiša 206
853907 G2-106 Nemška vas-odcep Merhar zadnja hiša 134
853908 G2-106 Nemška vas-Gasilski dom-Nemška vas G2-106 823
853909 853980 Nemška vas-odcep-Medved G2-106 340
853910 G2-106 Nemška vas-cerkev-Nemška vas G2-106 545
853911 852940 Ugar-Zalužje-Prigorica G2-106 3512
853912 853911 Prigorica-povezava G2-106 618
853913 352170 Prigorica-odcep-Henigman zadnja hiša 191
853914 G2-106 Prigorica-Videm-Lipovec 352160 1562
853915 352170 Prigorica-Pristava-Videm 853914 395
853916 352170 Dolenja vas-Grebenje 372
853917 352160 Dolenja vas-Sv. Marjeta cerkev 1361
853918 352160 Lipovec-odcep-Oražem zadnja hiša 109
853919 352160 Lipovec-odcep-Merhar zadnja hiša 114
853920 352160 Lipovec-Makoše zadnja hiša 1670
853921 352170 Dolenja vas-Hrib-Gredice 853921 598
853922 853921 Hrib-Župnišče 352170 255
853923 853921 Hrib-Kostevc zadnja hiša 82
853924 853921 Hrib-odcep-Češarek zadnja hiša 70
853925 352160 Ul. Petra Kozine-odcep zadnja hiša 165
853926 352160 Obrtniška ulica G2-103 215
853927 352170 Lončarska ulica 352180 465
853928 352170 Humec 352170 585
853928 853928 Humec-odcep zadnja hiša 215
853929 853928 Humec-odcep Rus zadnja hiša 88
853930 352170 Mali Humec zadnja hiša 195
853931 352190 Blate-črpališče Obrh zadnja hiša 260
853932 352190 Blate-odcep Merhar zadnja hiša 230
853933 352190 Rakitnica-Oberstar 352180 436
853934 352180 Rakitnica-Jasnica G2-106 1107
853935 352180 Lovski dom-Levstik-Hočevar 853934 320
853936 352180 Rakitnica-Kot zadnja hiša 748
853937 853936 Rakitnica-odcep Henigman zadnja hiša 255
853938 352180 Rakitnica-odcep Grebenc zadnja hiša 137
853939 R3-655 Grčarice-Črne R3-655 202
853940 R3-655 Grčarske Ravne-Grčarice 853939 2005
853941 R3-655 Grčarice-odcep Košmrlj zadnja hiša 235
853942 853940 Grčarice-odcep Mohar zadnja hiša 195
853943 R3-655 Grčarice-center-Košmrlj R3-655 988
853944 853943 Grčarice-pokopališče 853943 475

              JP = 111.337,00 km
       Skupaj: LC + JP = 195.694,00 km
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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 (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 17. 7. 1998.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 12. člen

odloka o lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Ribni-
ca in o načinu upravljanja in gospodarjenja z lokalnimi in
nekategoriziranimi cestami (SDL, št. 28/73) in odredbe o
določitvi prednostnih cest na območju mestnega naselja
Ribnica (del), (Uradni list SRS, št. 40/88).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01-343-32/97
Ribnica, dne 14. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ROGAŠKA SLATINA

3896. Odlok o občinski turistični taksi

Na podlagi 21., 22. in 61. člena zakona o pospeševa-
nju turizma, (Uradni list RS, št. 57/98) in 19. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Ob-
činski svet občine Rogaška Slatina na 38. redni seji dne 28.
10. 1998 sprejel

O D L O K
o občinski turistični taksi

1. člen
Dne 28. 11. 1998, v skladu z zakonom o pospeševa-

nju turizma, preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi
(Uradni list RS, št. 27/96), zato se s tem odlokom določa
višina, plačevanje, delitev, poraba, oprostitve plačevanja,
način poročanja in nadzor nad plačevanjem turistične takse
v Občini Rogaška Slatina.

2. člen
Na območju Občine Rogaška Slatina se določi turistič-

na taksa v višini 11 točk. Vrednost točke se določa za vsako
leto posebej s sklepom vlade. Turistična taksa je pavšalni
denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v
registriranem prenočitvenem obratu na področju občine.
Turistično takso pobirajo pravne osebe, podjetniki posa-
mezniki, kmetije in društva, ki sprejemajo turiste na preno-
čevanje.

3. člen
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se po-

množi število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke je
določena z zakonom o pospeševanju turizma. Turistično
takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočeva-

nje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko
je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

4. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proraču-

na občine in se razporejajo skladno z zakonom o pospeše-
vanju turizma in letnim proračunom občine. Osebe iz 2.
člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do
25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun pri
občini.

5. člen
Sredstva turistične takse se namenijo za financiranje

pospeševanja razvoja turizma za namene oblikovanja celovi-
te turistične ponudbe občine:

– promocijo turistične ponudbe;
– vključevanje aktivnosti turističnih društev;
– komunalno urejanje naselij turističnega značaja za

potrebe, ki nastajajo vsled potreb turistične dejavnosti;
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo us-

trezne prometno obvestilne signalizacije;
– sofinanciranje ohranjanja kulturne krajine;
– čiščenje in urejanje okolja;
– spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih

pospeševanja turizma in
– ostale dejavnosti splošnega značaja, povezane s tu-

rizmom.

6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni v celoti:
– otroci do 7. leta starosti;
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice;
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih

ali bolnicah;
– učenci, dijaki, udeleženci vzgojno-izobraževalnih pro-

gramov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in
vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupno-
sti v okviru svojih rednih aktivnosti;

– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih do-
movih;

– 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 sporazumih in
predpisih 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 IYHF.

7. člen
Pravne in fizične osebe, kmetije in društva, ki so regi-

strirane za sprejemanje gostov na prenočevanje, so dolžne
predložiti mesečno poročilo o pobiranju in odvajanu turistič-
ne takse na Oddelek za gospodarstvo občine Rogaška Slati-
na. Poročilo se odda najkasneje do 25. v tekočem mesecu
za pretekli mesec.

Poročilo mora obsegati:
– naslov pravne ali fizične osebe;
– nastanitvene zmogljivosti;
– mesec in leto na katerega se poročilo nanaša;
– skupno število prenočitev;
– število domačih in tujih gostov posebej;
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– skupno število gostov, ki so na osnovi 6. člena tega
odloka oproščeni plačila takse in skupno število gostov, ki
jim je na osnovi istega člena odloka ta bila obračunana v
višini 50% ter

– znesek obračunane turistične takse.

8. člen
Poleg pristojnega davčnega organa, ki ga za nadzor

nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse določa 28.
člen zakona o pospeševanju turizma, ima pravico vpogleda
v ustrezne evidence oseb iz 2. člena tega odloka zaradi
preverbe o pravilnosti podatkov v poročilu o obračunani in
odvedeni turistični krajevni taksi tudi pooblaščeni organ ob-
činske uprave.

9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje prav-

na oseba, samostojni podjetnik posameznik ali nosilec de-
javnosti, če do 25. v tekočem mesecu ne poda ali poda
pomanjkljivo poročilo o pobrani in odvedeni turistični krajev-
ni taksi.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori deja-
nje iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje prav-
na oseba, samostojni podjetnik posameznik ali nosilec de-
javnosti, ki ne omogočijo opravljanje nadzora v smislu do-
ločb 8. člena tega odloka.

10. člen
Do vzpostavitve novega sistema organiziranosti turizma

v občini se sredstva turistične takse delijo med naslednje
uporabnike:

– 4 točke za delovanje Turističnega društva Rogaška
Slatina;

– 3 točke za občinske aktivnosti na področju turizma
skladno z sprejetim proračunom za leto 1998;

– 1 točka za urejanje javnih parkovnih površin in javnih
parkovnih gozdov;

– 3 točke za ureditev promenade v Rogaški Slatini.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 28. 11. 1998.

Št. 06202-0008-01/98
Rogaška Slatina, dne 2. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

3897. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske
javne službe urejanje javnih parkovnih površin in
javnih parkovnih gozdov v Občini Rogaška
Slatina

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 19. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96
in 45/98) in v skladu z določbami odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
27/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 38.
redni seji dne 28. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o koncesiji za izvajanje gospodarske javne

službe urejanje javnih parkovnih površin in javnih
parkovnih gozdov v Občini Rogaška Slatina

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Občini Rogaška Slatina se izbirna gospodarska javna

služba urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih
gozdov izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba.

S tem odlokom se določa: predmet koncesije; območ-
je izvajanja in uporabnike gospodarske javne službe; pogoji,
ki jih mora izpolnjevati koncesionar in njegova javna poobla-
stila; vrsta in obseg monopola; začetek in čas trajanja kon-
cesije; viri financiranja in način plačila koncesije; nadzor
nad izvajanjem koncesije; prenehanje koncesijskega raz-
merja; organ, ki opravi izbor koncesionarja in organ, ki je
pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne služ-

be urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih goz-
dov v Občini Rogaška Slatina.

3. člen
Urejanja javnih parkovnih površin in javnih parkovnih

gozdov zajema:
– vsakodnevno čiščenje ožjega zdraviliškega kom-

pleksa,
– nasaditev gredic in vzdrževanje okrasnih gredic in

cvetličnih korit zasajenih z enoletnicami,
– celoletna oskrba gredic zasajenih s trajnicami,
– oskrbovanje gredic vrtnic,
– oskrbovanje okrasnih grmovnic in okrasnega drevja,
– urejanje in vzdrževanje peščenih površin,
– urejanje parkovnih gozdov,
– druga dela.

4. člen
Urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih

gozdov se izvaja skozi vse leto, koncesionar pa je dolžan
intenzivnost posameznih del, ki so določena v 3. členu tega
odloka, prilagoditi tako, da doseže maksimalno urejenost
kraja.

III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

5. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije po

tem odloku se izvaja na območju, ki je znotraj naslednjih
meja: Stolp na Janini, od tam po njenem vrhu do bivše
gostilne Uhernik, po cesti mimo bivše vile Šumski mir, od
tam mimo obeh stavb bivšega hotela Triglav, ki sta v to
področje zajeti, nato do hiše Šiljeg Ela, od tam do hiše
“Potočnik”, od tu po ravni črti do hiše Vešligaj, nato poteka
po cesti Bellevue, naprej do hiše Murgelj, od tu po črti do
hiše Mešiček in preko Kertovega hriba, ki ga v celoti vključu-
je do hiše Elektro. Nadalje poteka meja po želežniški progi
do železniškega mostu, nato ob zunanji črti mizarstva, nato
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po vrhu Tržaškega hriba do hiše Petak v Vid Ivanuševi ulici in
od tam v črti do bivšega vodovodnega rezervoarja, nato
zajame del ulice XIV. divizije do otroškega vrtca, nadalje
poteka po zunanji strani Rogaških vrelcev, ki jih v celoti
zajema do hiše Pucelj in od tu do stopla na Janini.

6. člen
Uporabniki gospodarske javne službe, ki je predmet te

koncesije, so fizične in pravne osebe, ki imajo prebivališče
ali sedež oziroma so lastniki nepremičnin znotraj območja
določenega v 5. členu tega odloka.

Uporabniki iz prejšnjega odstavka tega člena imajo na-
slednje pravice in dolžnosti:

– pravico do redno in kvalitetno urejenih javnih parkov-
nih površin in javnih parkovnih gozdov,

– pravico do pritožbe nad koncesionarjevim delom,
– obveznost uporabe storitev koncesionarja, ki so pred-

met koncesije,
– obveznost plačila prispevka za urejanje javnih par-

kovnih površin in javnih parkovnih gozdov,
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in dru-

gih predpisov, ki urejajo področje, ki je predmet koncesije.

7. člen
Uporabniki iz 6. člena tega odloka imajo pravico dajati

predloge in mnenja glede izboljšanja izvajanja gospodarske
javne službe neposredno koncesionarju ali organu konce-
denta, ki vrši nadzor nad izvajanjem koncesije.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
IN JAVNO POOBLASTILO

8. člen
Koncesijo za izvajanje urejanja javnih parkovnih površin

in javnih parkovnih gozdov lahko pridobi fizična ali pravna
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije in da ima za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,

– ne sme biti v postopku stečaja ali likvidacije,
– da predloži dokazila, ki potrjujejo, da ima potrebna

znanja in izkušnje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,

– da poda zagotovila, da bo imela ustrezno število de-
lavcev usposobljenih za izvajanje prevzetih del,

– da predloži razvojni program in poslovni načrt,
– da ima v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna

za izvajanje dejavnosti.

9. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe nasled-

nja pooblastila:
– da zaračunava prispevek za urejanje javnih parkovnih

površin in javnih parkovnih gozdov od zavezancev za plačilo
prispevka, v skladu z občinskimi predpisi,

– da vrši vse posege v prostor, ki so nujno potrebni za
izvajanje koncesije.

10. člen
Občina bo koncesionarju predala zemljišča, ki jih ima v

posesti in lasti in so potrebni za izvajanje koncesije, v celoti z
vsemi pritiklinami ter morebitnimi bremeni.

Koncesionar prevzame obveznost izvajanja gospodar-
ske javne službe ter gospodarjenja z nepremičninami iz pr-
vega odstavka tega člena v skladu s koncesijsko pogodbo in
po načelih dobrega gospodarja in jih ne sme dajati, brez
pisnega soglasja koncedenta, v najem ali zakup.

Koncesionar mora zagotavljati normalno uporabo zem-
ljišč ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim go-
spodarskim načrtom.

11. člen
Občina Rogaška Slatina ima kot koncedent ne glede

na določbe koncesijske pogodbe naslednje posebne
pravice:

– pravico soglasja in veta na odločitve koncesionarja,
ki se nanašajo na sklenitev najemnih in zakupnih pogodb za
dele objektov in naprav, ki niso v neposredni zvezi z gospo-
darsko javno službo, ki je predmet koncesije, vplivajo pa na
njeno uspešno izvajanje,

– pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta za
področje izvajanja gospodarske javne službe.

Posebnih pravic Občine Rogaška Slatina določenih s
tem členom ni mogoče omejiti s koncesijsko pogodbo ali
drugim pravnim dejanjem.

V. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA

12. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe urejanje javnih

parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov koncedent
podeli koncesionarju izključno pravico (monopol).

VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

13. člen
Koncesija se podeli za dobo štirih let.
Koncesijsko razmerje se začne z dnem podpisa kon-

cesijske pogodbe in traja do njenega prenehanja ali razdrtja.
Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen župan ob-
čine.

Za prenehanje ali razdrtje koncesijskega razmerja se
upoštevajo razlogi določeni za razdrtje ali prenehanje po-
godbenega razmerja v zakonu ali podzakonskih aktih.

VII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN PLAČILA
 KONCESIJE

14. člen
Izvajanje gospodarske javne službe urejanje javnih par-

kovnih površin in javnih parkovnih gozdov se financira iz
prispevka, ki je določen z odlokom o določitvi prispevka za
urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov
v Občini Rogaška Slatina in z drugimi viri.

Vse druge vire financiranja, ki niso predvideni v odloku
iz prvega odstavka tega člena mora verificirati pristojni organ
Občine Rogaška Slatina.

15. člen
Koncesionar je dolžan iz sredstev pridobljenih iz

14. člena tega odloka zagotoviti ureditev javnih parkovnih
površin in javnih parkovnih gozdov tako kot je to določeno v
letnem poslovnem načrtu skozi celo leto oziroma v celotnem
času trajanja koncesijskega razmerja.
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16. člen
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za konce-

sionirano gospodarsko javno službo ločeno od računovods-
tva ostalih svojih dejavnosti, vse v skladu z določili zakona o
gospodarskih javnih službah.

Za dejavnost urejanja javnih parkovnih površin in javnih
parkovnih gozdov mora koncesionar obvezno zagotoviti let-
no revizijo poslovanja.

17. člen
Pristojni organ Občine Rogaška Slatina ima ob vsakem

času pravico vpogled v poslovne knjige koncesionarja oziro-
ma ima pravico zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejav-
nosti pridobljenih sredstev.

18. člen
Občina Rogaška Slatina ne plača koncesije, enako ne

plača koncesije koncesionar.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

19. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem koncesionirane gos-

podarske javne službe opravlja pristojna državna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja

pristojni organ Občine Rogaška Slatina.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

20. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha zaradi neopravljanja koncesionirane gospodarske jav-
ne službe, s pretekom časa za katerega je sklenjena konce-
sijska pogodba, z odpovedjo, z razdrtjem ali odvzemom
koncesije.

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju,
če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske
javne službe v za to določenem roku.

Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazum-
no prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za
sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pra-
vice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.

Koncesijsko razmerje preneha po poteku dobe za ka-
tero je sklenjena koncesijska pogodba.

22. člen
Koncesijsko razmerje se razdre v primeru, da konce-

sionar brez utemeljenih razlogov ne spoštuje njenih določil
in v primeru, da koncedenet ne zagotavlja koncesionarju
monopola.

X. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA

23. člen
Izbira koncesionarja se opravi na podlagi javnega razpi-

sa, ki ga izvede v ta namen imenovana komisija. Komisijo za
izvedbo javnega razpisa imenuje župan.

24. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in mora

vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpoljevati koncesionar,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– čas za katerega se daje koncesija,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med raz-

pisom.

25. člen
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v

30 dneh po izteku roka neuspelega razpisa.

26. člen
Če tudi na ponovni razpis ne prispe določeno število

ponudb, se za koncesionarja lahko izbere prijavljeni ponud-
nik, ki izpolnjuje pogoje razpisa.

27. člen
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis opravi komi-

sija iz 23. člena tega odloka. Komisija pripravi za župana
predlog izbire koncesionarja.

Sklep o izbiri koncesionarja izda župan.

28. člen
Za Občino Rogaška Slatina kot koncedenta podpiše

koncesijsko pogodbo župan.

XI. KAZENSKA DOLOČBA

29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik če krši ob-
veznosti, ki jih ima kot uporabnik gospodarske javne službe
in so določene v tretji, četrti in peti alinei drugega odstavka
6. člena tega odloka.

XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBA

30. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati vse

določbe odloka o urejanju javnih parkovnih površin in javnih
parkovnih gozdov (Uradni list RS, št. 61/96) razen poglavja
VII. Financiranje javne gospodarske službe.

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

nem listu RS.

Št. 06202-0008-02/98
Rogaška Slatina, dne 2. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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ROGATEC

3898. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Rogatec za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski
svet občine Rogatec na 32. redni seji dne 5. 11. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu

Občine Rogatec za leto 1998

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

(Uradni list RS, št. 37/98) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998
znašajo 302,536.905 SIT.”

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-98/98
Rogatec, dne 5. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

SEVNICA

3899. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) ter 22.
člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95,
50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 28. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določa postopek in ureja način

oddajanja v najem poslovnih stavb, poslovnih prostorov in
garaž (v nadaljevanju: poslovni prostori), ki so v lasti Občine
Sevnica in način določitve najemnin.

2. člen
Za poslovno stavbo se šteje stavba, ki je namenjena za

poslovne dejavnosti in se v ta namen pretežno tudi upo-
rablja.

Za poslovni prostor se šteje prostor, namenjen za po-
slovno dejavnost in je v poslovni stavbi ali stanovanjskem

objektu. Sestavlja ga eden ali več prostorov, namenjenih za
poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in ima-
jo poseben vhod.

II. ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

3. člen
Poslovni prostor se odda v najem s pogodbo na podla-

gi javnega razpisa ali neposredno.

4. člen
Postopek oddaje poslovnih prostorov vodi po postop-

ku, ki je določen s tem odlokom, pristojni organ občinske
uprave oziroma s strani župana imenovana komisija.

Na temelju opravljene dokončne izbire po organu in
postopku, ki ga določa ta odlok, sklepa pogodbo o najemu
poslovnih prostorov župan Občine Sevnica.

5. člen
Pristojni organ občinske uprave, oziroma s strani župa-

na Občine Sevnica imenovana komisija, opravlja naslednje
naloge:

– obravnava prispele vloge udeležencev javnega raz-
pisa;

– posreduje mnenja in predloge o posameznem po-
slovnem prostoru;

– predlaga županu sklenitev najemne pogodbe z izbra-
nim kandidatom.

Pri delu je pristojni občinski organ oziroma imenovana
komisija, vezan na upoštevanje določil zakona in tega od-
loka.

1. Oddaja na podlagi javnega razpisa

6. člen
Ko občinska uprava ugotovi, da je določen poslovni

prostor izpraznjen oziroma nezaseden, predlaga županu, da
sprejme sklep o objavi javnega razpisa.

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov se izvede z
zbiranjem pisnih vlog.

Javni razpis vsebinsko oblikuje pristojni organ občin-
ske uprave oziroma komisija in ga objavi na krajevno običa-
jen način. Prijavni rok ne sme biti krajši od osem dni od
dneva objave.

Javni razpis vsebuje:
– splošne podatke o poslovnem prostoru, ki je pred-

met oddaje v najem;
– rok za prijavo na razpis;
– višino najemnine, veljavne v času razpisa;
– namembnost poslovnega prostora;
– čas za katerega se poslovni prostor daje v najem;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– naslov in rok za zbiranje ponudb;
– pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega

prostora;
– potrdila, dokazila in mnenja, ki jih morajo ponudniki

priložiti ponudbi;
– rok, o katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri;
– druge potrebne podatke.
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Vloge prosilcev z zahtevanimi verodostojnimi listinami
in dokazili se oddajo priporočeno po pošti ali osebno na
naslov, ki je naveden v razpisu z oznako, ki jo določa razpis.

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavrže-
jo. Besedilo tega odstavka je sestavni del razpisa.

7. člen
Udeleženci javnega razpisa so lahko le državljani Re-

publike Slovenije in pravne osebe registrirane v Republiki
Sloveniji.

8. člen
V primeru, ko pogoje javnega razpisa v enaki meri

izpolnjujeta dva ali več prosilcev, imajo prednost prosilci, ki
izpolnjujejo naslednje prednostne pogoje:

– nova ali edina dejavnost v kraju;
– dejavnost, za katero se v razvojnem programu obči-

ne ugotovi, da jih bo občina vzpodbujala;
– na novo odprta delovna mesta;
– prva zaposlitev ali brezposelni, prijavljeni na Zavodu

za zaposlovanje;
– občani Občine Sevnica in pravne osebe, ki so regi-

strirane na območju Občine Sevnica.

9. člen
Po izteku razpisnega roka pristojni organ občinske upra-

ve oziroma komisija, odpre prispele vloge in ugotovi, če
izpolnjujejo pogoje javnega razpisa.

Tiste vloge, ki pogojev javnega razpisa ne izpolnjujejo
izloči, ostale pa obravnava na podlagi kriterijev, določenih s
tem odlokom ter svoje ugotovitve in predloge o izbiri posre-
duje županu, ki sprejme sklep o oddaji poslovnega prostora
v najem.

10. člen
O izbiri se obvesti vse udeležence javnega razpisa in

sicer najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve o
oddaji poslovnega prostora v najem.

2. Neposredna oddaja

11. člen
Po predhodni odločitvi župana, se poslovni prostor

lahko odda v najem neposredno s pogodbo, in sicer:
– v primerih ob elementarnih nesrečah ali druge višje

sile v primerih, ko ima dodelitev poslovnega prostora značaj
javnega interesa oziroma, ko gre za dejavnost iz prve skupi-
ne, navedene v 21. členu tega odloka;

– družinskemu članu dosedanjega najemnika (zakon-
cu, otroku, snahi, zetu ali vnuku) ali delavcu, ki je bil pri
dosedanjem najemniku zaposlen brez prekinitve najmanj 5
let, če ta nadaljuje z isto dejavnostjo v primeru, da se dose-
danji najemnik upokoji ali umre;

– zaradi preselitve najemnika iz poslovnega prostora,
ki ga je potrebno porušiti;

– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi preno-
ve ali rekonstrukcije stavbe ali območja;

– če gre za razširitev poslovnega prostora v prostor, ki
ga je mogoče z obstoječim neposredno povezati za oprav-
ljanje iste dejavnosti;

– če gre za zamenjavo poslovnega prostora;
– če poslovnega prostora ni bilo mogoče oddati v na-

jem niti po ponovnem javnem razpisu.

III. NAČIN ODDAJE V NAJEM IN DOLOČITEV VIŠINE
NAJEMNINE

1. Nastanek najemnega razmerja

12. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne

pogodbe, ki mora poleg z zakonom določenih sestavin,
vsebovati še naslednje sestavine:

– sedež poslovnega prostora oziroma stavbe, v kateri
se poslovni prostor nahaja;

– točno navedbo dejavnosti, za katero je poslovni pro-
stor namenjen;

– navedbo funkcionalnega in pomožnega prostora po-
slovnega prostora;

– možnost uporabe skupnih delov in naprav v stavbi;
– čas, za katerega se poslovni prostor oddaja;
– pričetek veljavnosti pogodbe in pričetek najemnega

razmerja;
– višino najemnine in sorazmernih stroškov za vzdrže-

vanje skupnih delov in naprav in storitev v stavbi ter določilo
o spremembah;

– rok, v katerem je najemnik dolžan poslovni prostor
prevzeti in ga pričeti uporabljati;

– v primerih, ko so potrebna vlaganja, določilo, kdo bo
prostor usposobil, pogoje usposobitve, način povrnitve last-
nih koristnih vlaganj najemniku in rok dokončanja usposobi-
tve poslovnega prostora;

– obveznosti najemnika glede vzdrževanja poslovnega
prostora in morebitnih skupnih prostorov;

– razloge za prenehanje najemnega razmerja;
– določila o odpovedi najemnega razmerja in odpoved-

nih rokih;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

13. člen
Najemna pogodba mora vsebovati tudi določilo, da

najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme spreminjati
poslovnega prostora, oddati poslovnega prostora v podna-
jem in da ne sme dovoliti drugim, da opravljajo dejavnost v
poslovnem prostoru.

V primeru, da najemnik v soglasju z najemodajalcem
odda poslovni prostor oziroma del poslovnega prostora v
soglasju z najemodajalcem v podnajem, se celotna najemni-
na zviša za 50%.

14. člen
Najemna pogodba se praviloma sklene za nedoločen

čas.
Najemna pogodba se lahko sklene za določen čas v

naslednjih primerih:
– kadar se pričakuje, da se bodo morali poslovni pro-

stori odstraniti zaradi realizacije prostorsko izvedbenih aktov;
– če je načrtovana prenova objekta, v katerem se na-

haja poslovni prostor in
– če to narekujejo posebne okoliščine.

2. Prenehanje najemnega razmerja

15. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe;
– z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila ta sklenje-

na za nedoločen čas, z odpovednim rokom, ki ne sme biti
krajši od šestih mesecev;
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– s potekom časa, za katerega je bila najemna pogod-
ba sklenjena, če je bila sklenjena za določen čas;

– z odstopom od najemne pogodbe;
– po samem zakonu.

16. člen
Župan lahko na predlog pristojnega organa občinske

uprave oziroma komisije odpove najemno pogodbo in zah-
teva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne
glede na pogodbene in zakonske določbe o trajanju najema:

– če najemnik uporablja poslovni prostor tako, da ovira
stanovalce ali drugega najemnika poslovnega prostora ali
stanovanja;

– če najemnik v roku enega meseca od dneva prejema
opomina ne opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje po-
slovnih prostorov, ki spadajo v njegove stroške;

– če najemnik v pogodbeno dogovorjenem roku ne
usposobi poslovnega prostora;

– če najemnik ne začne, po lastni krivdi, v dogovorje-
nem roku z opravljanjem dejavnosti;

– če najemnik spremeni ali bistveno omeji poslovno
dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja najemoda-
jalca;

– če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva
meseca od dneva, ko ga je najemodajalec oziroma pooblaš-
čena organizacija najemodajalca na to opomnila;

– če tri mesece zapored ne plačuje skupnih obratoval-
nih stroškov, ki bremenijo poslovni prostor;

– če občina sama potrebuje poslovni prostor.
V sklepu o odpovedi mora biti naveden rok, v katerem

se mora najemnik izseliti iz poslovnega prostora in jih izročiti
najemodajalcu oziroma rok, v katerem ga je najemodajalec
dolžan prevzeti.

17. člen
Najemnine za poslovne prostore se določijo po meto-

dologiji, predpisani s pravilnikom o merilih in načinu ugotav-
ljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistema
točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).

Izračun se izvrši po formuli:

Nm= (Vp x K) / (12 x 100) x F

Nm – mesečna najemnina
Vp – revalorizirana vrednost poslovnega prostora

ugotovljena z zapisnikom o ugotovitvi vrednosti
poslovnega prostora (število točk x vrednost
točke x površina x korekcijski faktor)

K – letna stopnja najemnine (objavljena v Uradnem
listu RS)

F – faktor namembnosti in lokacije poslovnega
prostora

Izračunana najemnina predstavlja razpisano najemnino.

18. člen
Vrednost točke za izračun revalorizirane vrednosti po-

slovnega prostora lahko, po potrebi in na predlog župana,
določi občinski svet s posamičnim sklepom vsaj enkrat let-
no. Kolikor tega ne stori, se kot osnova za izračun revalorizi-
rane vrednosti uporablja vrednost točke, določena za izra-
čun neprofitnih najemnin in se spreminja skladno s spremi-
njanjem zakonodaje na tem področju.

19. člen
Faktor F je odvisen od namembnosti poslovnega pro-

stora oziroma dejavnosti, ki v njem poteka in od območja, na
katerem se poslovni prostor nahaja (lokacijska ugodnost).

Faktor F se določi po spodnji tabeli:

Skupina dejavnosti Območja
 I.  II.  III.

1. skupina  5,6  4,8 4,0
2. skupina  9,6  8,0 6,4
3. skupina 12,0 10,4 8,8

20. člen
Namembnost poslovnih prostorov je razdeljena v na-

slednje skupine:
1. skupina:
– zdravstveno varstvo, varstvo mladine in socialno

varstvo;
– izobraževanje in naravno raziskovalne dejavnosti
– varovanje kulturnih dobrin;
– kulturno umetniške in kulturno-izobraževalne dejavno-

sti;
– državni organi in organi lokalne skupnosti;
– politične organizacije in društva;
– javne svetovalne službe;

2. skupina
– proizvodne dejavnosti;
– storitvene dejavnosti;
– skladišča;
– garaže.

3. skupina
– trgovina;
– gostinski lokali;
– druge dejavnosti.
V primeru, ko glede namembnosti poslovnega prostora

za določeno dejavnost nastane dvom in je ni mogoče razvr-
stiti v eno izmed navedenih skupin, odloči o razvrstitvi v
skupino župan občine na predlog pristojnega organa občin-
ske uprave oziroma komisije.

21. člen
Območja občine, kjer je poslovni prostor, so razdelje-

na na tri kakovostna območja po tabeli:
Kakovostno območje Naselja (zaselki, ulice)

I. območje mesto Sevnica
II. območje naselja Blanca, Boštanj, Dolenji Boštanj,

Dolnje Brezovo, Krmelj, Log, Loka pri
Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, Orehovo,
Radna, Studenec, Šentjanž, Tržišče,
Zabukovje, Žurkov Dol

III. območje ostala naselja v Občini Sevnica

3. Obračun in plačilo najemnine

22. člen
Najemnik poslovnega prostora mora plačati najemnino

do roka navedenega v najemni pogodbi na žiro račun Obči-
ne Sevnica.

23. člen
Najemnina se usklajuje po 18. členu tega odloka.
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IV. UPORABA SREDSTEV NAJEMNIN

24. člen
Sredstva, pridobljena s plačilom najemnin so prihodek

proračuna in se porabijo za obnovo poslovnih prostorov.

V. VLAGANJE V POSLOVNI PROSTOR

25. člen
Najemniku poslovnega prostora se lahko odda v najem

nedokončan ali dokončan poslovni prostor, ki ga je potreb-
no za določeno dejavnost v celoti obnoviti.

Stanje poslovnega prostora se ugotavlja zapisniško.

26. člen
Najemnik ali najemodajalec se s pogodbo dogovorita o

obsegu in obliki potrebnih del za usposobitev poslovnega
prostora. Na podlagi ocene potrebnih vlaganj v poslovni
prostor, ki jo pripravi pooblaščeno podjetje, opredelita ob-
seg investicije za usposobitev poslovnega prostora.

Kolikor najemnik preseže znesek dogovorjenih potreb-
nih vlaganj ali je zainteresiran za večji vložek sredstev od
zneska ocene, se navedeni višek vloženih sredstev šteje kot
nepovratni strošek v breme najemnika.

Vsa vlaganja se posebej opredelijo in po končanih
delih preverijo na podlagi ustrezne dokumentacije.

27. člen
Ob usposobitvi poslovnega prostora se sestavi nov

zapisnik o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora in ugo-
tovi vrednost poslovnega prostora, kar je podlaga za izračun
najemnine. Dejanska vrednost vlaganja najemnika v usposo-
bitev poslovnega prostora se ugotovi s postopkom, opisa-
nem v 26. členu tega odloka.

Priznana vlaganja najemnika se mu vračajo v obliki
dogovorjene zmanjšane najemnine ali za določen čas v ce-
loti oproščene najemnine, kar se določi z najemno pogod-
bo. Po končani dobi vračanja, najemnik plačuje polno vred-
nost mesečne najemnine.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Vse sklenjene najemne pogodbe o oddaji poslovnih

prostorov v najem, ki so sklenjene za nedoločen čas, se
uskladijo z določili tega odloka v roku treh mesecev po
začetku veljavnosti tega odloka.

Najemne pogodbe, ki so sklenjene za določen čas, se
uskladijo z določili tega odloka ob ponovnem sklepanju
pogodb, ne glede na to, ali se nove najemne pogodbe
sklepajo za določen ali nedoločen čas.

V primeru, ko najemnik poslovnega prostora ne sklene
nove najemne pogodbe po tem odloku, se šteje kot odpo-
ved najemnega razmerja.

29. člen
Najemnine se po določilih tega odloka uskladijo v roku

treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. O spremembi na-
jemnin se mora pisno obvestiti vse najemnike poslovnih
prostorov.

30. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

povišanju stanarin v Občini Sevnica (Uradni list SRS, št.
14/76).

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

nem listu RS.

Št. 36300-0002/98
Sevnica, dne 28. oktobra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

3900. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 28. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parce-

lo s št. 1518/6 – cesta v izmeri 28m2, ki je vpisana v ZKV:
seznam VII., k.o. Sevnica.

2
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra in se odpiše od ZKV: seznam VII., k.o.
Sevnica, vpiše v nov ZKV te iste k.o., in v tem novem ZKV
vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg
19a, p. Sevnica.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 46200-0002/97
Sevnica, dne 28. oktobra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

SEŽANA

3901. Odlok o spremembi odloka o določitvi
povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča,
vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za
vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije
stavbnega zemljišča in koeficientih uporabe
vrednosti stavbnega zemljišča

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 16. člena statua Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95,
35/95 in 55/98) je Občinski svet občine Sežana na seji
dne 6. 11. 1998 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o določitvi povprečne

gradbene cene koristne stanovanjske površine,
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega

zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne
ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča

in koeficientih uporabne vrednosti
stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o določitvi povprečne gradbene cene korist-

ne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalne-
ga urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zem-
ljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti loka-
cije stavbnega zemljišča in koeficientih uporabne vrednosti
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 25/97) se 5. člen
spremeni tako, da glasi:

Funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča
se določi s faktorji, s katerimi se povečuje vrednost stavbne-
ga zemljišča in znaša:

– območje ob Partizanski cesti v Sežani fa = 5,5
– območje center Sežana in sicer od

Trg 28. avgusta preko Partizanske c. na Repen-
tabersko ulico, nato na Sejmiško pot do ceste
Pod Taborom, po cesti Pod Taborom do Can-
karjeve ulice od tu na ulico Jožeta Pahorja do
Ceste na Lenivec, po Cesti na Lenivec do Parti-
zanske ceste, nato na Kolodvorsko ulico po
Kolodvorski ulidi do železniške postaje, nadalje
po Kosovelovi ulici do Bazoviške ceste, po Ba-
zoviški cesti do nadvoza na železniški progi do
Trga 28. avgusta ter objekte, ki stojijo na ulicah
in cestah, ki predstavljajo razmejitveno linijo fa = 4,0

– drugo območje mesta Sežana fa = 3,5
– za območje naselij Lokev, Dutovlje, Šmarje,

Dane, Križ, Tomaj fa = 3,0
– za ostala naselja fa = 2,0
– za demografsko ogrožena naselja fa = 1,5
– za atraktivne lokacije fa = 5,0

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

nem listu RS.

Št. 351-6/97-1
Sežana, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dip. inž. l. r.

3902. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Sežana

Na podlagi 38. in 35. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 28/95, 35/95 – popr. in 55/98) je Občinski svet obči-
ne Sežana na seji dne 6. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Sežana

1
V Občinski volilni komisiji občine Sežana se:
– razrešita člana:
Darko Borštnar, Dane pri Sežani 102 in
Tjaša Funa Čehovin, Štjak 4;
– imenujeta se za člana:
Sebastjan Funa Čehovin, roj. 1976, Štjak 4,
Matej Pasarič, roj. 1974, Dane pri Sežani 100.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 006-08-1/98
Sežana, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

ŠKOFLJICA

3903. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Škofljica

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 8/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 8/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občin-
ski svet občine Škofljica na 35. seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Ljubljana Vič

Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje
Občine Škofljica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega

plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Urad-
ni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93,
62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za
obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87,
14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine
Škofljica), v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Škofljica.

2. člen
Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine

Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, se na podlagi
odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana Vič
Rudnik za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom ob-
čin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list
RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoroč-
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nega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000.

3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana ob-

čin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbene-
ga plana občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–
1990, se za območje Občine Škofljica smiselno uporabljajo
v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino
Ljubljana in za občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova–
Horjul–Polhov Gradec, Ig, Medvode, Velike Lašče in Vo-
dice.

4. člen
Dolgoročni plan Občine Škofljica se spremeni v tek-

stualnem delu v poglavju 9. “Tabele” tako, da se v točki 9.6.
“Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” črta besedi-
lo za prostorske celote V4 Lavrica, V9 Škofljica, V11 Gum-
nišče, V12 Pijava Gorica, V13 Želimlje in nadomesti z bese-
dilom:

“9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na
območju Občine Škofljica

Prostorska Oznaka Ime Poimenovanje Vrsta
celota območja območja v planu PIA

urejanja urejanja 1986–1998

V4 Lavrica VP 4/ 2 Lavrica PUP
VS 4/ 1 Orle PUP
VS 4/ 2 Sela PUP
VS 4/ 3 Srednja vas PUP
VS 4/ 4 Lavrica ZN

PUP
VS 4/ 5 Lavrica PUP
VS 4/ 6 Babna Gorica PUP
VS 4/7 Babna Gorica PUP
VS 4/8 Dolenjska cesta PUP
VS 4/9 Hrastarija PUP
VS 4/10 Erbežnikov hrib PUP
VS 4/11 Škofljica PUP
VT 4/1 Avtocesta PUP
VT 4/2 Avtocesta PUP
VT 4/3 Avtocesta PUP

V9 Škofljica VM 9/ 1 Pokopališče
Škofljica PUP

VO 9/ 1 Škofljica PUP
VO 9/2 Škofljica VP 9/2 Škofljica ZN

PUP
VP 9/ 1 Škofljica ZN

PUP
VR 9/1 Lanišče PUP
VS 9/ 1 Pleše PUP
VS 9/ 2-1 Dole VS 9/2 Dole PUP
VS 9/2-2 Dole VS 9/2 Dole PUP
VS 9/ 3 Lanišče PUP
VS 9/ 4 Škofljica PUP
VS 9/ 5 Škofljica PUP
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Prostorska Oznaka Ime Poimenovanje Vrsta
celota območja območja v planu PIA

urejanja urejanja 1986–1998

VS 9/ 6 Škofljica PUP
VS 9/ 7 Škofljica PUP
VS 9/ 8 Škofljica PUP
VS 9/ 9 Škofljica PUP
VS 9/10- 1 Škofljica ZN

PUP
VS 9/10- 2 Škofljica PUP
VS 9/11 Klanec PUP
VS 9/12 Zalog PUP
VS 9/13 Škofljica PUP
VS 9/14 Škofljica PUP
VS 9/15 Lanišče PUP
VS 9/16 Boršt PUP
VS 9/17 Lisičje PUP
VT 9/ 1 Območje ŽG LN
VT 9/2 Avtocesta PUP

V11 Gumnišče VS11/ 1 Glinek PUP
VS11/ 2 Gumnišče PUP
VS11/ 3 Gorenje blato PUP
VS11/ 4 Trstivka PUP
VS11/ 5 Špičasti hrib PUP
VS11/ 6-1 Špičasti hrib VS 11/6 Špičasti hrib PUP
VS 11/6-2 Špičasti hrib PUP

V12 Pijava Gorica VS12/ 1 Pijava Gorica PUP
VS12/ 2 Drenik PUP
VS12/ 3 Brezje PUP
VS12/ 4 Smrjene PUP
VS12/ 5-1 Kopanke zahod VS 12/5 Kopanke PUP
VS 12/5-2 Kopanke vzhod VS 12/5 Kopanke PUP
VS 12/5-3 Kopanke jug VS 12/5 Kopanke PUP
VS12/ 6 Gabrovec PUP
VS12/ 7 Gradišče PUP
VS12/ 8 Lazi PUP
VS12/ 9 Vrh

nad Želimljami VS 12/9 Vrh PUP
VS12/10-1 Vrh nad Želimljami sever VS 12/10 Vrh PUP
VS 12/10-2 Vrh nad Želimljami jug VS 12/10 Vrh PUP
VS 12/11-1 Vrtača PUP
VS 12/11-2 Vrtača PUP
VM 12/1 Pijava Gorica PUP

V13 Želimlje VS13/ 1- 1 Želimlje PUP
VS13/ 1- 2 Želimlje PUP
VS13/ 1- 3 Želimlje PUP
VS13/ 2 Klada PUP
VS 13/3 Podreber PUP
VS 13/4 Strmec PUP
VS 13/5 Plesa PUP
VS 13/6 Brezovec PUP
VS 13/7 Skopačnik PUP
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5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega

odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoroč-
nega plana Občine Škofljica v točki 8 “Kartografski del
dolgoročnega plana”, ki obravnava:

– karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so
prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti
in naselij in

– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.

6. člen
Na koncu tabele 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi

izvedbenimi akti” (PIA) se črta besedilo:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obsto-

ječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objek-
tov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih
načrtov” in nadomesti z besedilom:

“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obsto-
ječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objek-
tov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih
aktov.

Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za ur-
banizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v pro-
stor.

Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s pro-
storskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občin-
ski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela
prostorski izvedbeni načrt.”

7. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje in na
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1665
Škofljica, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

3904. Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto V9 – Škofljica

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet
občine Škofljica na 35. seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev

za plansko celoto V9 – Škofljica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto V9 Škofljica (Uradni list RS, št. 9/94), dopolnjeni v
maju 1998.”

2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– seznam območij in objektov naravne in kulturne de-

diščine v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem ob-

močju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škofljica na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na kata-
strskem načrtu v merilu 1:2880 in 1:1000.”

3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto V9 Škofljica, izdelanih leta
1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000.
Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni
list RS, št. 9/94-385) se uporabljajo v delih, ki so skladni s
citiranimi spremembami.”

4. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
 “Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V9 -

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

VM 9/1 Pokopališče Škofljica
VO 9/1 Škofljica
VO  9/2 Škofljica del
VP 9/1 Škofljica del
VR 9/1 Lanišče
VS 9/1 Pleše
VS 9/2-1 Dole
VS 9/2-2 Dole
VS 9/3 Lanišče
VS 9/4 Škofljica
VS 9/5 Škofljica
VS 9/6 Škofljica
VS 9/7 Škofljica
VS 9/8 Škofljica
VS 9/9 Škofljica
VS 9/10-1 Škofljica del
VS 9/10-2 Škofljica
VS 9/11 Klanec
VS 9/12 Zalog
VS 9/13 Škofljica
VS 9/14 Škofljica
VS 9/15 Lanišče
VS 9/16 Boršt
VS 9/17 Lisičje
VT 9/1 Območje Žg
VT 9/2 Avtocesta
Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih

(VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki
so sestavni del tega odloka.”
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II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

5. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“1. Veljavnost skupnih meril in pogojev
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja

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

2. Pretežna namembnost
Območja urejanja imajo naslednje pretežne namem-

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

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

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

glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke
enote.

Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote
naslednje oznake:

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

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

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

slednje oznake:
A – prostostoječa zazidava
B – strnjena zazidava
C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo
D – vaška jedra
E – hale in paviljoni
F – tehnološki objekti
G – dnevni kopi
4. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor
4.1. Območja za blokovno gradnjo
V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji

posegi:
– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija

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

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

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

ganizacij in društev,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,

– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v

vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati
zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zem-
ljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprti-
ne hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim
pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem, gradnja
posamičnih poslovnih, obrtnih, servisnih in gostinskih ob-
jektov, kadar gre za stanovanjsko območje mešanih dejav-
nosti in ko se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da nova
dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in ima na voljo
dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi potrebna
parkirna mesta in ostale pogoje.

V morfoloških enotah 2A, 2B, 2C in 2D je dovoljena
tudi gradnja stanovanjskih objektov z večjim številom stano-
vanj, če se objekti po velikosti in obliki prilagodijo gradbeni
strukturi v območju oziroma ne odstopajo od prevladujoče-
ga morfološkega vzorca naselja in če so zagotovljeni ostali
lokacijski pogoji kot: število parkirnih mest, zelene površine
in površine za igro otrok (vsaj 14 m2 na stanovanje), svetlob-
no-tehnični pogoji, velikost funkcionalnega zemljišča in
drugi.

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

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

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

trgovino,
– gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

javnosti
V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih

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

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

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

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

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

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

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

posegi:
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

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

– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja,
rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih
objektov,

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

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

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

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

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

posegi:
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav

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

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

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

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

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

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

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

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

rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih
objektov,

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

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

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

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

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

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

4.12. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v
ureditvenih območjih naselij

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

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

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

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

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

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

– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-
tvene operacije,

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

– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skih površin,
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-

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

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

– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,

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

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

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

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

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

– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena
tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne
dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitekton-

ske elemente. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov so
dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno
poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih.
Namembnost objektov se praviloma ne sme spreminjati.
Ustreznost eventualne spremembe namembnosti presodi
občinska služba za urbanizem v postopku izdelave lokacij-
ske dokumentacije.

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

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

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

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

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

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

ljišč,
– ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Gozdni rob
Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je

treba pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdarske
službe.

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

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

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

Za posege v prostor veljajo splošna določila tega
odloka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1. Oblikovanje objektov in drugih posegov v pro-
stor

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

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

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

foloških enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identite-
ti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim
objektom in ureditvam po:

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

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

strešin;
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin, tloris objektov

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

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

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

dopustni:
– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati  funk-

cionalno različnost novega objekta od programsko enotne-
ga okolja,

– kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko do-
minanto.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.4. Ograje in oporni zidovi
Višinske razlike na zemljišču morajo biti praviloma pre-

moščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi
zidovi.

Ograje in oporne zidove je možno graditi na podlagi
splošnih pogojev občinskega odloka o pomožnih objektih.
Ograjo in oporni zid se lahko gradi 1,5 m od utrjenega roba
cestišča oziroma na meji s pločnikom, če je le-ta zgrajen.
Če je ta odmik manjši od 1,5 m, mora biti podrobno uteme-
ljen in proučen v lokacijski dokumentaciji; nanj mora biti
pridobljeno tudi soglasje mejašev. Kadar gre za oporni zid
vzdolž ceste, je treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje
upravljalca ceste in občine. Ograja oziroma oporni zid mora
biti od meje soseda oddaljen namjanj 0,5 m. Če je ta odmik
manjši, je treba pridobiti soglasje soseda.

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

11. Urbana oprema
Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske

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

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

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

– geodetski posnetek obstoječega stanja za obravna-
vano območje,

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

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

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

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

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

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

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

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

določi z lokacijsko dokumentacijo oziroma v posebnem po-
stopku.

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

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

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

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

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

vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte. Najmanj
10% gradbene parcele mora biti ozelenjene, kar se prikaže
v načrtu zunanje ureditve v lokacijski dokumentaciji. Površi-
ne za otroška igrišča, določene v točki 4.2. tega člena, niso
vključene v navedeni odstotek zelenih površin.

Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcional-
no zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je
gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

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

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

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

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

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

Naravna in kulturna dediščina je razdeljena po vrsti ali
po režimu varovanja v:

– naravne spomenike in dediščino z oznako N, pri
čemer se označuje z

N1 – gozdni rob
N2 – ostanki gozda
N3 – mokrotni travniki
N4 – vodotok in obrežna vegetacija
N5 – dominantna drevesa
N6 – skupina drevja z grmovjem
N7 – osamelci
N8 v izvir
– arheološko dediščino z oznako A, pri čemer se ozna-

čuje z
A1 – prvo stopnjo varstvenega režima
A2 – drugo stopnjo varstvenega režima
A3 – tretjo stopnjo varstvenega režima
A3M – modificirano tretjo stopnjo varstvenega režima
– kulturno dediščino umetnostnega pomena z ozna-

ko U
(sakralni objekti, gradovi, znamenja)
– etnološke spomenike in dediščino z oznako E, pri

čemer se označuje z
E1 – posamični objekt, stavbna dediščina
E2 – skupine objektov
E3 – varovano ulično linijo
E4 – vedute, ranljivost prostora
– zgodovinske spomenike in zgodovinsko dediščino iz

obdobja NOV z oznako S.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se

pred posegom v prostor pridobijo pogoji pristojne službe za
varstvo naravne in kulturne dediščine tudi na objektih in
območjih, ki z odlokom niso posebej zavarovana.

14.2. Režimi varovanja arheološke dediščine z ozna-
ko A:

A1 – S prvo stopnjo varstvenega režima se ohranja
dediščino oziroma spomeniško območje nespremenjeno ali
raziskano, se jo prezentira na prostem ali v primerno obliko-
vanem okolju, lahko tudi v sklopu stavb. Za prezentacijo in
prostorske rešitve okolice je potreben poseben konserva-
torski program, ki ga izdela pooblaščena organizacija za
varstvo dediščine ob pomoči širše strokovne komisije. Na
terenu, varovanem s to stopnjo varstvenega režima, mora
raba prostora ostati nespremenjena. Radikalni melioracijski
posegi so dovoljeni le ob zadostitvi spomeniško-varstvenih
pogojev.

A2 – Z drugo stopnjo varstvenega režima se zahteva
pred vsakim posegom v prostor sistematična arheološka
raziskovanja, ki določijo nadaljnji postopek. Dediščina se
lahko prezentira, lahko pa se ob ustrezni dokumentaciji
rešijo le najdbe, teren pa sprosti v druge namene. O tem
postopku odloča pooblaščena organizacija za varstvo de-
diščine, lahko tudi s pomočjo posebne strokovne komisije.
Raba prostora na takem terenu naj bi ostala nespremenje-
na, morebitna nova namembnost (urbanizacija itd.) je možna
le po zadostitvi spomeniško-varstvenih pogojev.

A3 – S tretjo stopnjo varstvenega režima se zahteva le
strokovni arheološki nadzor nad posegi v prostor oziroma
natančneje v zemeljske plasti zaradi morebitnih arheoloških
najdb ali zaradi izpopolnitve dokumentacije. Nadzor določi
pooblaščena organizacija za varstvo dediščine. Raba pro-
stora se lahko spremeni, dovoljeno je tudi popolno prestruk-
turiranje tkiva, ob zadostitvi spomeniško varstvenih pogojev.

Z modificirano tretjo stopnjo varstvenega režima se
zahteva pred vsakim posegom v zemeljske plasti vrtanja za
ugotavljanje prisotnosti P2O5, kot važnega indikatorja člo-
vekove prisotnosti skozi daljše časovno obdobje in tudi v
t.im. arheoloških obdobjih. Na podlagi rezultatov teh razi-
skav bo odločeno, ali se prizadeti teren razišče, ali pa spro-
sti za nadaljnje posege.
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14.3. Režimi varovanja etnoloških spomenikov in de-
diščine z oznako E1

Varstveni režim I. stopnje
Posamične objekte se varuje v neokrnjeni obliki, izje-

moma je dovoljena zamenjava kritine, ki pa mora biti po barvi
in rastru prilagojena historičnim oblikam.

Varstveni režim II. stopnje
Varovanje stavbne gmote, strešnega naklona, značilno

oblikovanih napuščev in zatrepov, barve in rastra strešne
kritine, varovanje fasadne členitve, obokanih prostorov, ar-
hitektonskih detajlov in poslikave objekta /fresk in šivanih
robov/, varovanje strukture fasadnega ometa in ostale fa-
sadne plastike, načelno varovanje tlorisa, oziroma razpore-
da prostorov, kolikor je ta še avtentičen in regionalno znači-
len, pri adaptacijah se morajo novi elementi v proporcih
prilagoditi obstoječim stavbnim členom, posegi so možni v
skladu s smernicami spomeniške službe.

Varstveni režim III. stopnje
varovanje razmerja stavbnih gmot, višinskih gabaritov,

strešnih naklonov ter barve in rastra kritine, varovanje posa-
meznih fragmentarno ohranjenih  pričevalnih in likovnih de-
tajlov.

14.4. Režim varovanja zgodovinskih spomenikov in
zgodovinske dediščine iz obdobja NOV z oznako S.

I. stopnja varstvenega režima določa nespremenjenost,
neokrnjenost in izvirnost dediščine v celoti. Izvajajo se lahko
le vzdrževalna, restavratorska in konservatorska  dela za
izboljšanje izvirnega stanja.

Avtentično vizualno območje je treba varovati v največji
možni meri.

Z režimom II. stopnje je predvideno na območjih in
objektih ohranitev izvirnega stanja. Spremembe ne smejo
biti v nasprotju s potrebami upravičenega varstva, čeprav se
lahko velika območja v nekaterih delih preuredijo za načrto-
vane spremembe v prostoru.

Z režimom III. stopnje  se na objektih in območjih
dovoljuje preoblikovanje stanja, vendar z največjo možno
mero varovanja izvirnosti objekta ali zgodovinske funkcije.

14.5. Posegi v naravne prvine prostora
Pri posegih na naravnih prvinah  prostora je treba ohra-

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

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

nivoji premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma   s
škarpami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),

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

Pri posegih v prostor se morajo uporabljati  naravni
materiali.

15. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
15.0. Prometne površine
Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in pre-

navljajo v rezervatih oziroma v varstvenih pasovih cest na
podlagi splošnih določil odloka.

V rezervatih cest in varovalnih pasovih ni dovoljeno
graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna
dela.

V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin,
določenih v merilu PKN 5.000, dovoljena gradnja novih
objektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, spre-
memba namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglas-
jem upravljalca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo
območja.

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

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

mešani motorni promet z obojestranskima hodnikoma za
pešce,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču upo-
rabnika.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.10. Regulacije vodotokov
Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehno-
loške vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, tri-
prekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebino
greznic je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno
napravo.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v kana-
lizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.

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

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

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

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

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte
sisteme.

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

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

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

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

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

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

16.7. Plinovod
Magistralni plinovod ima ožji varovalni pas s skupno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

troliranim odvodom meteorne vode;

– greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler
javna kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.

Za vse dopustne posege v ožji in širši varstveni pas
vodnih virov, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva posega na vodni
vir, ki jo izdela Inštitut za varovanje zdravja RS.

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

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

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

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

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

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

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 9/1 - Pleše
V naselju Pleše so novogradnje in dopolnilne gradnje

objektov dovoljene pod pogojem, da se zgradi novo trans-
formatorsko postajo z 20 kV priklopnim daljnovodom oziro-
ma na podlagi mnenja pristojne službe za oskrbo z električ-
no energijo.”

7. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 9/2-1 Dole in VS 9/2-2 Dole
Potrebno je preurediti in sanirati obstoječe vodovodno

omrežje ter ga navezati na centralni sistem.”

8. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
 “Območje urejanja VS 9/3 Lanišče
Obstoječi vodovodni sistem le delno zagotavlja tudi

oskrbo s požarno vodo, zato je treba nad naseljem zgraditi
vodohran prostornine ca. 100 m3.

Morfološke enote 2A/1, 2A/3, 2D/1
Pri novogradnjah in adaptacijah je treba upoštevati usta-

ljeni (historični) talni red, ulični potek, gradbene linije in
gabarite, strme, poenotene strešine in temne kritine”.

9. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 9/4 Škofljica
Morfološka enota 2A/1
– Bučarjevo ulico je treba priključiti na Šmarsko cesto,
– območje je treba zaščititi pred hrupom  železnice z

aktivno protihrupno zaščito.”

10. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 9/6 Škofljica
Zaradi prenizkih obratovalnih tlakov na obstoječem vo-

dovodnem omrežju je možna dopolnilna gradnja le v nižjele-
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žečih predelih. Dopolniti je treba obstoječe hidrantno
omrežje.

Novogradnje so možne na podlagi predhodnega so-
glasja pristojne službe za oskrbo z vodo.

Priključek ceste Ob pošti na Dolenjsko cesto je treba
rekonstruirati in urediti z uvedbo svetlobne signalizacije.

Morfološke enote 2B/1, 2, 3, 4
Dovoljeni so naslednji posegi:
– adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih

objektih,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice, vrtovi, peš-

poti in ploščadi.
Morfološki enoti 2B/3, 2B/4
– v morfoloških enotah 2B/3 - južni niz in 2 B/4 so na

zahodni strani obstoječih (končnih) objektov dovoljene prizi-
dave v širini osnovnega, vzdolžnega trakta, t.j. 8 m (± 0,50
m) in maksimalni dolžini 11 m, 8 m oziroma 5 m, s tem, da
se ohrani predpisani odmik od stanovanjske ceste. Vertikal-
ni gabarit, nakloni strešin, vrsta kritine morajo biti prilagojeni
obstoječemu objektu (K+P).

Tonijevo ulico in Ulico bratov Zakrajšek je dopustno
povezati s pešpotjo z Albrehtovo ulico. Potek pešpoti se
določi z urbanistično preveritvijo v soglasju s prizadetimi
krajani.”

11. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 9/8 Škofljica
Morfološke enote 2A/1, 2, 3, 4, 5, 6
– novogradnje so praviloma prostostoječi objekti, verti-

kalni gabarit je dovoljen največ P+1, smer slemena mora biti
v smeri daljše stranice oziroma vzporedna z dovozno cesto,

– upoštevati je treba rezervate za nove dovozne ceste.“

12. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 9/9 Škofljica
Območje je treba pred hrupom železnice zaščititi z

aktivno protihrupno zaščito.
Morfološka enota 2A/1
– novogradnje so praviloma prostostoječi objekti, verti-

kalni gabarit je dovoljen do P+1, smer slemena mora biti v
smeri daljše stranice, vzporedno z dovozno cesto na južni
strani.

Morfološki enoti 2A/1,5
– upoštevati je treba rezervate za nove dovozne ceste.”

13. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 9/12 Zalog
Obstoječi vodovodni sistem le delno zagotavlja tudi

oskrbo s požarno vodo, zato je treba nad naseljem zgraditi
vodohran prostornine ca. 100 m 3.

V naselju Zalog so novogradnje in dopolnilne gradnje
dovoljene pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko
postajo z 20 kV priklopnim daljnovodom oziroma na podlagi
soglasja pristojne službe za oskrbo z električno energijo.”

14. člen
Doda se novi 14. člen, ki se glasi:
“Območje urejanja VS 9/17 Lisičje
Območje gradu Lisičje je namenjeno kulturnim, turi-

stičnim in gostinskim dejavnostim. Družinska stanovanjska
gradnja je dopustna na obrobju območja urejanja, vendar le
v obsegu, ki ne bo prizadel vplivnega prostora gradu.

Vsi posegi v prostor so dovoljeni na podlagi smernic
pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.”

15. člen
Prejšnji 14. člen postane novi 15. člen.
Novi 15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VO 9/1 Škofljica:
– križišče Dolenjske in Kočevske ceste je treba rekon-

struirati z uvedbo svetlobne signalizacije,
– treba je izvesti aktivno protihrupno zaščito ob želez-

niški progi.”

16. člen
Doda se novi 16. člen, ki se glasi:
“Območje urejanja VO 9/2 Škofljica
Območje je namenjeno osrednjim dejavnostim, šport-

no-rekreacijskim dejavnostim in stanovanjski gradnji.
Morfološka enota 3A
Veljajo splošna določila odloka.
Morfološka enota 4A
Do izdelave zazidalnega načrta so dovoljeni posegi v

zvezi s prometnim in komunalnim urejanjem.”

17. člen
Prejšnji 15. člen postane novi 17. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Območje urejanja VM 9/1 Pokopališče
Morfološka enota 9C
Na območju, namenjenem ureditvi pokopališča, so do-

voljeni naslednji posegi:
– pripravljalna dela, meritve,
– razdelitev na grobna polja in posamezne grobove,
– urejanje poti,
– komunalne ureditve,
– zasaditve – hortikulturna ureditev grobov in pokopa-

lišča,
– redno vzdrževanje grobov,
– gradnja in vzdrževanje mrliške vežice,
– ograditev pokopališča in vzdrževanje zidu,
– ureditev dovoza in parkirnih površin.
Pred izdelavo lokacijske dokumentacije mora investitor

pridobiti celostno prostorsko zasnovo območja, ki bo poda-
la razdelitev na grobna polja, shemo poti in hortikulturne
ureditve, lokacijo mrliške vežice, rešitev dostopov in dovo-
zov, navezavo na komunalno omrežje ter faznost realizacije.”

18. člen
Prejšnji 16. člen postane novi 18. člen.
Novi 18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VP 9/1 Škofljica
V območju urejanja so dopustne obrtne, podjetniške

ter proizvodne in servisne dejavnosti, drobno gospodarstvo,
trgovina, gostinstvo in spremljajoče dejavnosti. Stanovanj-
ska gradnja ni dovoljena.

Morfološka enota 6A/1 Žaga
Do izdelave zazidalnega načrta so dovoljene nujne funk-

cionalne dopolnitve za potrebe obstoječe dejavnosti ter grad-
nje prometnih in komunalnih objektov in naprav.

Morfološka enota 6A/2 (parcele št. 737/13, 737/14,
737/15 k.o. Lanišče).

Dopustna je novogradnja posamičnih objektov obrtno-
poslovnih dejavnosti. Max. gabarit P+1, veljajo splošna do-
ločila odloka. Pred posegom v prostor je treba izdelati skup-
no urbanistično rešitev, ki bo predlagala tudi lokacijo nove
dostopne ceste in komunalno opremo gradbenih parcel
vključno s priključkom na kanalizacijo. Žagarska cesta se ne
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more uporabljati kot glavna napajalna cesta nove poslovne
cone v smeri proti Dolenjski cesti.

Morfološka enota 6A/3 (parceli št. 737/47, 737/48
k.o. Lanišče)

Do izdelave zazidalnega načrta je dopustna ureditev in
utrditev zemljišča za odprto deponijo. Končno namembnost
določi zazidalni načrt.

Morfološka enota 6A/4
Do izdelave zazidalnega načrta so dovoljeni posegi v

zvezi s prometnim in komunalnim urejanjem.”

19. člen
Prejšnji 17. člen postane novi 19. člen.
Novi 19. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VT 9/1
Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so do-

voljeni naslednji posegi:
– dopolnilna gradnja objektov v skladu s pogoji in so-

glasjem Slovenskih železnic,
– nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in na-

pravah,
– prometne, komunalne, energetske in vodnogospo-

darske ureditve, ki ne omogočajo celovite izvedbe predvide-
nega načrta,

– odstranitve obstoječih objektov in naprav,
– primarna raba prostora.”

20. člen
Doda se novi 20. člen, ki se glasi:
“Območje urejanja VT  9/2 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po

programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih
gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet.”

21. člen
Doda se novi 21. člen, ki se glasi:
“Območje urejanja VR 9/1 Lanišče
V območju urejanja so dovoljeni posegi, skladni s splo-

šnimi določili morfološke enote 8 A. Dopustne so tudi druge
nemoteče dejavnosti (stanovanjska gradnja), na podlagi ce-
lovitega razvojnega programa in urbanistične rešitve, ki jo
potrdi občinski svet.”

22. člen
Prejšnji 18. člen postane novi 22. člen.
Novi 22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Območja urejanja z oznakami VG in VK:
– v naselju Lisičje je treba zgraditi novo transformator-

sko postajo s priklopnim 20 kV daljnovodom in nizkonape-
tostnim razvodom (9/2),

– treba je sanirati opuščene kamnolome na območju
Babke in severno od naselja Lanišče (9/2, 9/6),

– obseg ter čas eksploatacije in način sanacije za pe-
skokop Pleše (9/3) je treba določiti na podlagi predhodno
izdelane strokovne rešitve,

– R1 (list LJ-J-27) – dopustna je ureditev in gradnja
športno-rekreacijskih objektov in naprav v skladu z merili za
morfološko enoto 8. Kot podlago za lokacijsko dokumenta-
cijo je treba izdelati:

– geodetski posnetek,
– enotno programsko, prometno in komunalno rešitev,
– pridobiti oceno hrupne obremenitve.”

IV. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Prejšnji 19. člen postane novi 23. člen.

24. člen
Prejšnji 20. člen postane novi 24. člen.
Novi 24. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič - Rudnik,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.”

25.člen
Prejšnji 21. člen postane novi 25. člen.
Novi 25. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pri-

stojna urbanistična inšpekcija.”

26. člen
Prejšnji 22. člen postane novi 26. člen.
Novi 26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.”

Št. 1666
Škofljica, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

3905. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto V4 Lavrica

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 8/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občin-
ski svet občine Škofljica na 35. seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev

za plansko celoto V4 Lavrica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto V4 Lavrica (Uradni list SRS, št. 6/88-350, 18/88 in
Uradni list RS, št. 40/92-2005, 11/95-613), dopolnjeni v
maju 1998.”

2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V4 La-

vrica določajo merila in pogoje za posege v prostor v uredi-
tvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:
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VP 4/2  LAVRICA
VS 4/1  ORLE
VS 4/2  SELA
VS 4/3  SREDNJA VAS
VS 4/4  LAVRICA–DEL
VS 4/5  LAVRICA
VS 4/6  BABNA GORICA
VS 4/7  BABNA GORICA
VS 4/8  DOLENJSKA CESTA
VS 4/9  HRASTARIJA
VS 4/10  ERBEŽNIKOV HRIB
VS 4/11  ŠKOFLJICA
VT 4/1  AVTOCESTA
VT 4/2  AVTOCESTA
VT 4/3  AVTOCESTA
VT 4/4  AVTOCESTA

Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih
(VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki
so sestavni del tega odloka.”

3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto V4 Lavrica, izdelanih leta
1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000.
Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni
list SRS, št. 6/88-350 in Uradni list RS, št. /95-613) se
uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi spremembami.”

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen
Črta se besedilo 4. do vključno 43. člena odloka. Novi

4. člen se glasi:
“Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V9 Škoflji-
ca (Uradni list RS, št. 9/94-385, 77/98), veljajo tudi za vsa
območja urejanja v planski celoti V4 Lavrica, če ni s poseb-
nimi merili drugače določeno.”

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

5. člen
Od vključno 44. člena do vključno 47. člena se vsi

členi preštevilčijo za 39 številk nazaj tako, da 44. člen
postane nov 5. člen in 47. člen postane nov 8. člen.

6. člen
V novem 6. členu se beseda “Selo” nadomesti z bese-

do “Sela”.

7. člen
Nov 8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 4/4 Lavrica – del
Veljajo določila za morfološko enoto 2A.”

8. člen
48. člen postane nov 9. člen. Nov 9. člen se spremeni

tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 4/5 Lavrica
Morfološka enota 9C
Možna so le komunalne, vodnogospodarske in parkov-

na ureditve. Za zazelenitev se uporabijo avtohtone vrste
drevja. Postavitev pomožnih objektov ni dopustna.

Morfološka enota 2A
Merila in pogoji za izrabo prostora

Indeks pozidanosti na stavbno zemljišče (PS) je lahko
maksimalno 35%. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1+M.

Merila in pogoji za oblikovanje objektov in drugih pose-
gov v prostor.

Možni so prostostoječi objekti ali objekti v nizu. Strehe
so dvokapnice, naklon strešin 35 do 45 stopinj, kritina
opečna.

Varstvo pred hrupom
Za varstvo pred hrupom je treba ustrezno locirati novo-

gradnje in nove dejavnosti, tako da ravni hrupa ne presegajo
stopenj, določenih z odlokom o maksimalnih dovoljenih rav-
neh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega
okolja. Za del območja urejanja, ki leži v pasu 50 m od
železniške proge, je določena IV. stopnja zahtevnosti, za
ostali del pa III. stopnja po odloku o maksimalnih ravneh
hrupa.

Hrup je treba prvenstveno zmanjšati aktivno (pri izvoru),
če to ni možno, pa pasivno (zaščita okolice). V primeru
pasivne protihrupne zaščite mora znašati za stanovanjske
objekte, ki stojijo v pasu globine do 50 m od železniške
proge, zvočna izolirnost zunanjih sten bivalnih prostorov
minimalno 35 db in zvočna izolirnost oken minimalno 32 db.

Železnica
Obstoječi in predvideni železniški progi so določene

regulacijske linije, ki obsegajo zemljišče, potrebno za izved-
bo bodoče proge. V tem območju so dovoljene prometne
ureditve, za druge posege je potrebno soglasje pristojnega
upravnega organa.

Vodovodno omrežje
Za potrebe požarne varnosti in potrebe dopolnilne grad-

nje je treba zgraditi sekundarno omrežje in ga navezati na
primarni vodovod premera 150 mm, ki poteka na zahodni
strani železniške proge. Sekundarni vodovod mora biti za-
snovan tako, da omogoča direktno priključevanje posamez-
nih potrošnikov. Po situaciji, premerih cevi in opremi mora
sekundarno omrežje ustrezati pravilniku o normativih za hi-
drantno omrežje za gašenje požarov. Sekundarno omrežje
mora biti opremljeno s hidranti v skladu z istim pravilnikom.

Kanalizacija
Kanalizacija za odpadne vode se bo priključevala pre-

ko črpališč na kanalski zbiralnik B2 na Rudniku in preko
njega na zbiralnik A0 do CČN Zalog. Predviden je ločen
kanalski sistem. Do izgradnje kanalizacije je dovoljeno pri-
ključevanje objektov na vodotesne greznice brez iztoka, ki
jih je treba redno prazniti z odvozom na ustrezno opremljeno
čistilno napravo. Padavinske vode se preko obcestnih jar-
kov ali zaprtih kanalov odvajajo v potok Prošca in Grivka.
Odvod zalednih vod se bo reševal z regulacijo potokov
Prošca in Grivka. Padavinsko vodo s streh se odvaja direkt-
no v potoke ali, če je mogoče, preko ponikovalnic v podta-
lje. Padavinsko vodo iz manipulacijskih in utrjenih površin in
cestišča je treba pred izpustom v meteorno kanalizacijo
predhodno očistiti v lovilcih olj. Kanalizacija mora biti zgraje-
na vodotesno in v skladu z geološkimi pogoji. Priključevanje
objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s
pritličja in nadstropij. Priključitev odtokov iz kletnih etaž je
možna samo s prečrpavanjem. Odpadne vode uporabnikov
kanalizacijskega sistema morajo biti take kvalitete, da ustre-
zajo strokovnemu navodilu za izpust v javno kanalizacijo.
Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, vnetljive,
strupene ali agresivne snovi, se mora pred priključkom na
javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stopnje onesnaženo-
sti. Delavnice ali kurilnice morajo biti opremljene z lovilci olj.
Poteke sekundarnega kanalizacijskega omrežja je treba na-
črtovati racionalno, po javnih prometnih površinah tako, da
je omogočeno vzdrževanje kanalov. Pri načrtovanju izrabe
prostora je treba upoštevati ustrezne odmike od primarnega
kanala (2 x 5 m) in sekundarnih kanalov.

Električno omrežje
Za napajanje dopolnilne gradnje je treba zgraditi trafo

postajo, priključni kablovod do priključnega daljnovoda in



Uradni list Republike Slovenije Št. 77 / 13. 11. 1998 / Stran 6079

razvodno omrežje. Kablovod bo potekal po zahodni meji
območja do križišča z Vrečarjevo ulico, kjer bo lokacija trafo
postaje.

Oskrba s toplotno energijo
Oskrba s toplotno energijo za ogrevanje, pripravo tople

vode in tehnologijo je predvidena s plinom. Za oskrbo bo
treba zgraditi plinovodno omrežje. Po izgradnji plinskega
omrežja je priključitev nanj obvezna za vse novogradnje za
ogrevanje in tehnologijo. Za obstoječe objekte je obvezna
postopna priključitev na plinsko omrežje. Do izgradnje plin-
skega omrežja je dopustna uporaba individualnih energet-
skih virov. Za skladiščenje kurilnega olja pri individualnih
porabnikih morajo biti cisterne vgrajene v neprepustne be-
tonske komore ali v same zidane objekte. Vse instalacije za
kurilno olje morajo biti urejene tako, da kurilno olje ne more
priti v stik s podtalnico.

PTT
Za dopolnilno gradnjo je treba zgraditi PTT omrežje.

Omrežje je vezano na telefonsko centralo Škofljica.”

9. člen
49. člen postane nov 10. člen, ki se spremeni tako, da

se glasi:
“Območje urejanja VS 4/6 in VS 4/7 Babna gorica
Veljajo splošna določila odloka.
Območje arheološkega najdišča Barje
Pred posegom v prostor je treba pridobiti mnenje pri-

stojne službe za varstvo narave.”

10. člen
Doda se nov 11. člen, ki se glasi:
“Območje urejanja VS 4/8 Dolenjska cesta
Poleg splošnih določil za morfološko enoto 4A je treba

upoštevati še tale dodatna določila:
– ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program,

v zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš,
– maksimalna etažnost P + 1 + M,
– direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, tre-

ba je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje dolo-
či upravljalec ceste. Regulacijski odmik od železnice upo-
števa enaka določila, kot veljajo za območje VS 4/5 Lavrica.

Morfološka enota 8
Dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremlja-

jočih objektov.”

11. člen
Doda se nov 12. člen, ki se glasi:
“ Območje urejanja VS 4/10 Erbežnikov hrib
Veljajo splošna določila za morfološko enoto 2A. Na

Dolenjsko cesto so dovoljeni le skupni prometni priključki za
več hiš.”

12. člen
Doda se nov 13. člen, ki se glasi:
“Območje urejanja VS 4/11 Škofljica
Veljajo splošna določila za morfološko enoto 2A.
Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka dolo-

čila, kot veljajo za območje VS 4/5 Lavrica.”

13. člen
Doda se nov 14. člen, ki se glasi:
“Območja urejanja VT 4/1, VT 4/2, VT 4/3, VT 4/4

Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po

programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih
gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet.”

14. člen
Doda se nov 15. člen, ki se glasi:
“Rekonstruirana Dolenjska cesta bo na odseku Malen-

ce–Škofljica izvedena kot dvopasovnica z obojestranskim

hodnikom za pešce in s kolesarsko stezo. Avtobusna posta-
jališča morajo biti izven cestišča.”

15. člen
Od vključno 50. člena do vključno 56. člena se vsi

členi preštevilčijo za 34 številk nazaj tako, da 50. člen
postane nov 16. člen in 56. člen postane nov 22. člen.

16. člen
Doda se nov 23. člen, ki se glasi:
“Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati besedi-

lo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V4 Lavri-
ca (Uradni list RS, št. 11/95). Grafični del odloka ostane še
naprej v veljavi.”

17. člen
57. člen postane nov 24. člen, ki se spremeni tako, da

se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič–Rudnik,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.”

18. člen
58. člen postane nov 25. člen, ki se spremeni tako, da

se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.”

19. člen
Doda se nov 26. člen, ki se glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.”

Št.  1667
Škofljica, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

3906. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto V 11 Gumnišče

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občin-
ski svet občine Škofljica na 35. seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev

za plansko celoto V 11 Gumnišče

1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto V 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 9/94), dopolnjeni
v maju 1998.”

2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
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“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– seznam območij in objektov naravne in kulturne de-

diščine;
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem ob-

močju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na kata-
strskem načrtu v merilu 1:2880.”

3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto V11 Gumnišče, izdelanih
leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu
1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 (Uradni list RS,
št. 9/94) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi
spremembami.”

4. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V11

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

VS 11/1 Glinek
VS 11/2 Gumnišče
VS 11/3 Gorenje blato
VS 11/4 Trstivka
VS 11/5 Špičasti hrib
VS 11/6-1 Špičasti hrib
VS 11/6-2 Špičasti hrib
Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih

(VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki
so sestavni del tega odloka.”

5. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V9 Škoflji-
ca (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98), veljajo tudi za vsa
območja urejanja v planski celoti V11 Gumnišče, če ni s
posebnimi merili drugače določeno.”

6. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 11/4 – Trstivka
Oskrba z vodo ni možna, dokler ne bosta zgrajena

prečrpalnica in vodohran nad Gumniščem in zgrajeno pri-
marno in sekundarno vodovodno omrežje za oskrbo ob-
močja.”

7. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območja urejanja VS 11/5, VS 11/6-1 in VS 11/6-2

Špičasti hrib
Oskrba z vodo ni možna, dokler ne bosta zgrajena

prečrpalnica in vodohran nad Gumniščem in zgrajeno pri-
marno in sekundarno vodovodno omrežje za oskrbo obeh
območij.”

8. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VG 11/2
Morfološka enota 5A/1 (PKN LJ-J-26)

Maksimalna raven hrupa ne sme presegati I. stopnje
hrupne obremenjenosti.”

9. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
“Območje N3, naravna dediščina
V območju z oznako N3 (list LJ-J-37) gradbeni posegi v

prostor niso dovoljeni. Drugi posegi oziroma ureditve pa le
na podlagi predhodnih pogojev in soglasja pristojne službe
za varstvo naravne in kulturne dediščine.”

10. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik,
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, oddelku za

urbanizem in okolje.”

11. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.”

12. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.”

Št. 1668
Škofljica, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
 občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

3907. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto V 12 Pijava Gorica

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 8/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občin-
ski svet občine Škofljica na 35. seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev

za plansko celoto V 12 Pijava Gorica

1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto V 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 9/94), dopol-
njeni v maju 1998.”

2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– seznam območij in objektov naravne in kulturne de-

diščine;
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v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem ob-

močju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na kata-
strskem načrtu v merilu 1:2880.”

3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto V12 Pijava Gorica, izdela-
nih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu
1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 (Uradni list RS,
št. 9/94) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi
spremembami.”

4. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V12

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

VM 12/1  PIJAVA GORICA
VS 12/1  PIJAVA GORICA
VS 12/2  DRENIK
VS 12/3  BREZJE
VS 12/4  SMRJENE
VS 12/5-1  KOPANKE ZAHOD
VS 12/5-2  KOPANKE VZHOD
VS 12/5-3  KOPANKE JUG
VS 12/6  GABROVEC
VS 12/7  GRADIŠČE
VS 12/8  LAZI
VS 12/9  VRH
VS 12/10-1  VRH NAD ŽELIMLJAMI SEVER
VS 12/10-2  VRH NAD ŽELIMLJAMI JUG
VS 12/11-1  VRTAČA
VS 12/11-2  VRTAČA
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K

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

5. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V9 Škoflji-
ca (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98), veljajo tudi za vsa
območja urejanja v planski celoti V12 Pijava Gorica, če ni s
posebnimi merili drugače določeno.”

6. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VS 12/1 – Pijava Gorica
Obstoječi vodni vir je delno ogrožen zaradi že obstoje-

čih objektov in tranzitnega prometa, ki je v 2. in 3. varstve-
nem pasu vodnjakov v Brezovi nogi. Pri načrtovanju novih
posegov v prostor je treba upoštevati pogoje odloka o vars-
tvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88) sanirati
obstoječe stanje in predvideti izgradnjo javnega kanalizacij-
skega omrežja na območju varstvenih pasov.

Za oskrbo z vodo je potrebno zgraditi vodovod od
primarnega vodovoda do Pijave gorice in dograditi vodo-
hram. Sanirati in dopolniti je treba sekundarno vodovodno
omrežje v skladu s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.

morfološke enote 2A/8, 9, 10, 11, 12, 13 del, 14
del, 15 del, 8/1

– ožji varstveni pas (2) črpalne vrtine Ž1 – Pijava Gori-
ca (Brezova noga, od 109), s strogim režimom varovanja

Morfološke enote 2A/13 del, 2A/14 del in 2B/1
– širši varstveni pas (3) črpalne vrtine Ž1, z blagim

režimom varovanja
Morfološka enota 2B/1
– prizidave so dovoljene le v globino parcele ob pogo-

ju, da prizidani objekt ne bo moteče vplival na obstoječe
okoliške objekte (zapiranje značilnih vedut, osončenje, pre-
kinitev ambientalne intimnosti, možnost vzdrževanja sosed-
nje posesti)

– preureditev podstrešij, ki bi imela za posledico spre-
membo osnovnega gabarita je dovoljena le ob pogoju, da se
takšen poseg izvede na skupini ali nizu sosednjih objektov,
ki predstavljajo oblikovno celoto. Za preureditev podstrešij v
okviru obstoječih gabaritov ni posebnih pogojev.”

7. člen
8. člen odloka se v prvi vrsti spremeni tako, da se glasi:
“Območja urejanja VS 12/3 Brezje, VS 12/11-1 Vrta-

ča in VS 12/11-2 Vrtača
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva pred iz-

delavo lokacijske dokumentacije izdelavo geodetskega po-
snetka in urbanistične rešitve širšega območja, ki mora za-
gotoviti smotrno parcelacijo in dostope do vseh gradbenih
parcel.”

8. člen
Doda se nov 9.a člen odloka, ki se glasi:
“Območja urejanja VS 12/5-1 Kopanke zahod, VS

12/5-2 Kopanke vzhod, VS 12/5-3 Kopanke jug in VS
12/6 Gabrovec

VS 12/5-1 Kopanke zahod, VS 12/5-2 Kopanke
vzhod, VS 12/5-3 Kopanke jug

Veljajo splošna določila za morfološko enoto 2 A.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije za posamezni po-

seg se kot strokovno gradivo smiselno upošteva grafični del
prometne in komunalne ureditve iz zazidalnih načrtov (Urad-
ni list SRS, št. 28/87, Uradni list RS, št. 11/95).

Občinska služba za urbanizem lahko kot podlago za
izdelavo lokacijske dokumentacije zahteva izdelavo:

– geodetskega posnetka obstoječega stanja za širše
območje lokacije,

– predlog parcelacije in dostopnih cest na sosednje
parcele in

– rešitev komunalne opremljenosti območja.
Območje urejanja VS 12/6 Gabrovec
Veljajo splošna določila za morfološko enoto 2A. Posa-

mičnih objektov ni dovoljeno priključevati direktno na magi-
stralno cesto. Dovoljeni so prometni priključki preko servi-
sne ceste za več objektov hkrati. Soglasje za prometno
priključevanje na magistralno cesto izda upravljalec ceste.

Ob izdelavi lokacijske dokumentacije za posamezni po-
seg se kot strokovno gradivo smiselno upošteva grafični del
prometne in komunalne ureditve iz zazidalnega načrta (Urad-
ni list RS, št. 21/91).”

9. člen
11. člen se spremeni tako, da se črtajo določila za

morfološke enote 2A/1, 2, 3.

10. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se črtajo določila

za morfološko enoto 2A/1.

11. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
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“Območji urejanja VS 12/10-1 Vrh sever in VS 12/10-2
Vrh jug

Območje se ureja na podlagi splošnih določil za morfo-
loško enoto 2A. Etažnost objektov je največ pritličje in izko-
riščeno podstrešje.

Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se za
posamezna zaključena območja pred posegom v prostor
izdela urbanistično rešitev.”

12. člen
Doda se novi 13.a člen odloka, ki se glasi:
“Območje urejanja VM 12/1 Pijava Gorica
Morfološka enota 7
Območje je namenjeno gradnji bencinskega servisa in

spremljajočih objektov. Gradbeni posegi se izvajajo na pod-
lagi splošnih določil odloka.

Občinska služba za urbanizem lahko zahteva pred iz-
delavo lokacijske dokumentacije pripravo urbanistične reši-
tve celotnega območja.”

13. člen
Doda se novi 13.b člen, ki se glasi:
“Območje N3, naravna dediščina
V območju z oznako N3 (list LJ-J-37) gradbeni posegi v

prostor niso dovoljeni, drugi posegi oziroma ureditve pa le
na podlagi predhodnih pogojev in soglasja pristojne službe
za varstvo naravne in kulturne dediščine.”

14. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Z dnem uveljavitve odloka prenehajo veljati:
– odlok o urbanističnem redu za KS Pijava Gorica,

Turjak in Želimlje (Uradni list SRS, št. 7/83) za območja,
navedena v 4. členu tega odloka;

– Odlok o zazizalnem načrtu za del območja urejanja
VS 12/5 Kopanke (Uradni list SRS, št. 28/87);

– Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja
VS 12/5 Kopanke (Uradni list SRS, št. 11/95);

– Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS
12/6 Gabrovec (Uradni list RS, št. 27/91).”

15. člen
16. člen odloka se spremeni tako da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik,
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, oddelku za

urbanizem in okolje.”

16. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.”

17. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.”

Št. 1669
Škofljica, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

3908. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto V13 Želimlje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 8/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občin-
ski svet občine Škofljica na 35. seji, dne 14. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev

za plansko celoto V13 Želimlje

1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto V13 Želimlje (Uradni list RS, št. 9/94-389), dopol-
njeni v maju 1998.”

2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– seznam območij in objektov naravne in kulturne de-

diščine
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem ob-

močju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na kata-
strskem načrtu v merilu 1:2880.”

3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto V13 Želimlje, izdelanih leta
1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000.
Katastrski načrti v merilu 1:2880 (Uradni list RS, št. 9/94-
389) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi spre-
membami.”

4. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V13

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

VS 13/1-1  ŽELIMLJE
VS 13/1-2  ŽELIMLJE
VS 13/1-3  ŽELIMLJE
VS 13/2  KLADA
VS 13/3  PODREBER
VS 13/4  STRMEC
VS 13/5  PLESA
VS 13/6 BREZOVEC
VS 13/7  SKOPAČNIK
Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih

(VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki
so sestavni del tega odloka.”

5. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V9 Škoflji-
ca (Uradni list RS, št. 9/94-385, 77/98), veljajo tudi za vsa
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območja urejanja v planski celoti V13 Želimlje, če ni s po-
sebnimi merili drugače določeno.”

POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. člen
Doda se nov 5.a člen, ki se glasi:
“Območji urejanja VS 13/1-1 in VS 13/1-2 Želimlje
Veljajo splošna določila za morfološko enoto 2A.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva pred iz-

delavo lokacijske dokumentacije topografsko-katastrski na-
črt in urbanistično rešitev širšega območja, ki mora zagoto-
viti smotrno parcelacijo in dostope do vseh gradbenih par-
cel.”

7. člen
8. člen odloka se črta.

8. člen
9. člen odloka postane nov 8. člen.

9. člen
10. člen odloka postane nov 9. člen in se spremeni

tako, da se sedanja tretja alinea umesti za vejico v drugo
alineo in da se doda nova tretja alinea, ki se glasi:

“– zazidalnega načrta za območje VS 251 Želimlje
(Uradni list SRS, št. 29/81-1462).”

10. člen
11. člen odloka postane nov 10. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik,
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.”
11. člen

12. člen odloka postane nov 11. člen in se spremeni
tako, da se glasi:

“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.”

12. člen
13. člen odloka postane nov 12. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.”

Št. 1670
Škofljica, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

O D L O K
o spremembi zazidalnega načrta za območje VS

4/4 (RS 5) Lavrica

1. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4

(RS 5) Lavrica (Uradni list SRS, št. 15/86, 28/86) se spre-
meni tako, da se glasi:

“S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje
VS-4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list SRS, št. 15/86, 28/86),
dopolnjen v maju 1998.”

2. člen
Na koncu 2. člena odloka se doda besedilo:
“Grafični del zazidalnega načrta, vključno z idejnimi

zasnovami objektov, je dopustno spremeniti skladno z dolo-
čili tega odloka na podlagi urbanistične rešitve, ki jo predloži
predlagatelj spremembe. Urbanistična rešitev je podlaga za
izdelavo strokovnega gradiva za pridobitev upravnih dovo-
ljenj za poseg v prostor. Potrdi jo občinska služba za urbani-
zem.”

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Območje VS 4/4 (RS-5) Lavrica je določeno z dolgo-

ročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana
Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990.”

4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Obravnavano območje je po dolgoročnem planu ob-

čin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 namenjeno
za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.

Območje se po morfologiji in vsebini zazidave deli na:
– severni del, ki je pretežno pozidan z individualno

gradnjo, kjer so možne le manjše dopolnitve enakega zna-
čaja z individualnimi objekti,

– zahodni del vključuje dve skupini vrstnih hiš,
– osrednji del je namenjen centralnim dejavnostim,
– jugovzhodni del vključuje stanovanjsko četrt nizkih

blokov,
– območje vzdolž Dolenjske ceste je namenjeno me-

šani poslovno-stanovanjski namembnosti.”

5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Stanovanjska območja nizkih blokov in večdružinskih

vrstnih hiš predstavljajo zaključene gradbene celote, ki jih je
treba graditi organizirano z vsemi elementi zunanje ureditve.

Nizki bloki: vertikalni gabarit P+2+1M, faktor izrabe zem-
ljišča do 0,6. Višina slemena je 12,5 m, toleranca ±0,5 m.

Večdružinske vrstne stanovanjske hiše: vertikalni gaba-
rit do P+1+1M, faktor izrabe zemljišča do 0,5. Kolenčni zid
mansarde je visok največ 0,8 m. Kritina temna ali opečna.

Dopolnilna prostostoječa stanovanjska gradnja v notra-
njosti naselja: vertikalni gabarit do P+1+1M. Priporočljiv
tlorisni gabarit je 10 x 14 m. Kolenčni zid mansarde je visok
največ 0,8 m. Streha: naklon do 35 stopinj, kritina temna ali
opečna.

Dopolnilna prostostoječa poslovno-stanovanjska grad-
nja vzdolž Dolenjske ceste: vertikalni gabarit od P+1 do
P+2+1M. Kolenčni zid mansarde je visok največ 0,8 m.
Streha: naklon do 35 stopinj, kritina temna ali opečna.

Znotraj območij strnjene stanovanjske gradnje je treba
urediti na eno stanovanje najmanj 9 m2 površin za igro otrok
oziroma zelenih ureditev z mikrourbano opremo.

3909. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za
območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občin-
ski svet občine Škofljica na 35. seji dne 14. 9. 1998 sprejel
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Za parkiranje in garažiranje avtomobilov je treba v več-
družinskih stanovanjskih hišah zagotoviti v povprečju 1,5
parkirnih mest na stanovanje in 20% parkirnih mest za obi-
skovalce. V območju prostostoječih individualnih hiš je tre-
ba zagotoviti dve parkirni mesti na stanovanje.

Faktor izrabe zemljišča je razmerje med bruto etažno
površino objektov in površino nezazidalnega stavbnega zem-
ljišča oziroma gradbene parcele, vključno z zelenimi in par-
kirnimi površinami ter dostopnimi cestami, ki so neposredno
vezane na stanovanja.”

6. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Obstoječi stanovanjski objekti se lahko spreminjajo

(nadzidave, dozidave) pod pogojem, da se ne spreminja
vpliv na sosednje objekte (osončenje, onesnaževanje zraka
in vode, hrup). V primeru dozidav, nadzidav, gradenj v vrze-
lih in nadomestnih gradenj se pogoji za oblikovanje objekta
(lega, velikost, gabarit, naklon strešin, kritina in barva) pov-
zamejo iz danosti okoliških zgradb.”

7. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“V prostoru ob Dolenjski cesti je dovoljena dopolnilna

gradnja poslovno stanovanjskih objektov. Dovoljene so tudi
storitvene dejavnosti, gostinstvo, trgovina in dejavnosti drob-
nega gospodarstva. Investitor mora v postopku izdelave stro-
kovnega gradiva za poseg v prostor pridobiti mnenje o vpli-
vih na okolje za vse dejavnosti, ki imajo lahko negativne
ekološke posledice.

Direktni prometni priključki na Dolenjsko cesto so do-
pustni le na podlagi soglasja upravljalca ceste. Treba je
zagotoviti priključevanje preko servisnih cest naselja.”

8. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ograje pri obstoječih in novopredvidenih objektih so

praviloma živa meja, razen severnega pasu ob cesti, ki vodi
proti Orlam (območje severno od spodnje grupe vrstnih hiš),
kjer so dopustne lesene ograje višine 1,50 m, opleskane
temno rjavo.”

9. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“V obstoječih in predvidenih objektih prostostoječih

individualnih hiš je dopustna čista in mirna obrt, storitvena ali
poslovna dejavnost, za katero je treba izdelati predhodne
strokovne podlage v skladu z zahtevami in pogoji za bivalno
in delovno okolje (onesnaževanje zraka in vode, hrup).”

10. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se v prvem

odstavku črtata druga in tretja alinea ter da se črta drugi
odstavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“Protihrupni ukrepi se prilagajajo zahtevam predpisov.”

11. člen
12. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki se

glasi:
“Če se spreminja urbanistična rešitev območja, se so-

časno lahko spremenijo tudi poteki internih in priključnih
cest v naselju tako, da se vzpostavi nova, delno spremenje-
na prometna mreža.”

12. člen
13. člen se dopolni z novim prvim odstavkom, ki se

glasi:

“Obstoječe in nove objekte je treba priključiti na zgraje-
no vodovodno, kanalizacijsko in energetsko omrežje. Kom-
pleksno gradnjo vrstnih hiš in nizkih blokov je treba obvezno
priključiti na javno kanalizacijo.”

Črta se besedilo na koncu drugega odstavka, ki se
glasi:

“na trdo gorivo”.

13. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Funkcionalna zemljišča k objektom se določijo tako,

da zagotavljajo redno oziroma normalno funkcioniranje ob-
jektov. Pri določanju funkcionalnega zemljišča je treba upo-
števati namembnost, velikost in zmogljivost objekta.”

14. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Dopustne so zamenjave površin, ki so predvidene za

šolo, vrtec in za rekreacijo prebivalcev s površinami, name-
njenimi stanovanjski gradnji, vendar le pod pogojem, da se
predhodno zagotovijo nove primerne površine za šolo, vrtec
in cerkev. S spremembo namembnosti oziroma z zamenjavo
površin morajo soglašati prizadeti lastniki.

Za stanovanjsko gradnjo veljajo merila in pogoji izbra-
nega morfološkega vzorca, določenega v 5. členu odloka.”

15. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V zelenih površinah, ki se nahajajo znotraj zazidljivega

območja VS 4/4 Lavrica, je na podlagi strokovne presoje, ki
jo potrdi občinska služba za urbanizem, dopustna dopolnil-
na prostostoječa stanovanjska gradnja.”

16. člen
19. in 20. člen odloka se črtata.

17. člen
21. člen odloka postane novi 19. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
Občini Škofljica,
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik,
Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.”

18. člen
22. člen odloka postane novi 20. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.”

19. člen
23. člen odloka postane novi 21. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.”

Št. 1671
Škofljica, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.
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ŠKOFJA LOKA

3910. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 4., 9. in 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in
47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 32. redni seji dne 22. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga

prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Škofja Loka in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje kategorije:
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Škofja Loka
– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Škofja Loka.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Škofja Loka in ceste med naselji v Občini Škofja Loka in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Škofja Loka 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 Občinska cesta Konec Dolžina Namen Preost.
št. ali na potek na v obč. uporabe dolž. v

odseka (v km) sos. obč.

1. LC 183010 LZ 183030 Stražišče–obč. meja-Strmica-Bukovščica- Ševlje R II 403 5,916 MP 6,290
2. LC 401020 R II 403 Na Luši–Lenart–Rovt–Debeljak; z odcepom

Zapreval–Poljane LC 401012 11,485 MP 11,381
3. LC 401030 R II 403 Bukovica–Stirpnik–obč. meja–Golica LC 494080 5,310 MP 1,068
4. LC 401010 R I 210 Podpulfrca–Breznica pod Lubnikom–obč.

meja–Jesenovc; z odc. Zminec R II 403 14,366 MP 13,698
5. LC 401040 R II 403 Binkelj–Križna gora–Praprotno R II 403 8,682 MP
6. LC 401050 LZ 402021 Šk. Loka-Crngrob-Dorfarje R I 210 5,017 MP
7. LC 251070 R I 211 Medvode–Sora–občinska meja–Gosteče–Puštal R I 210 5,025 MP 5,130
8. LC 401070 LC 401050 Groharjevo naselje–Sv. Duh–Uršul. grad–obč.

meja–Žabnica R I 210 3,235 MP 0,640
9. LC 401080 LC 401050 Papirnica–Virmaše–žel. p. LZ 402041 3,082 MP
10. LC 401090 LC 251070 Puštal-Hrastnica-obč. meja (Selo)–Petačev graben LC 067090 8,929 MP 5,789
11. LC 401100 R I 210 Bodovlje–Frane–Hribovc–Kopač LC 401091 11,323 MP
12. LC 401110 R I 210 Zminec–Sopotnica–Rupar–blegoška cesta LC 401011 7,390 MP
13. LC 401120 R I 210 Log nad Šk.L.–Gabrška gora–obč.

meja (Krevljevc)–Predole LC 401011 7,124 MP 0,612
14. LC 100120 LC 401022 Poljane–Smoldno–Kumar LC 401121 0,793 MP 3,275
16. LC 401130 R I 210 Visoko pri Poljanah–Pasja ravan LC 067090 6,570 MP
17. LC 401060 LC 401021 Zg. Luša–Jarčje brdo–Mlaka LC 401012 1,300 MP 2,050
18. LC 494130 R II 403 Dolenja vas–Ševlje LC 183012 0,975 MP 0,965
19. LC 401150 R I 210 Lipica–Gosteče LC 251070 1,851 MP
20. LC 401170 R I 210 Zg. Senica (OM)-Reteče-Godešič-Gosteški

most; z odc. Reteče, Godešič LC 401150 4,986 MP 0,915
21. LC 401180 R I 210 Sv. Duh 26–Sv. Duh 113 LC 401070 0,570 MP
22. LC 251080 LC 251070 Sora–Osolnik–Dolinski mlin (Hrastnica) LC 401091 1,079 MP 6,608

x Skupaj: 115,008 km
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5. člen
Lokalne ceste v mestu Škofja Loka in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne (LZ):

Zap. Št. ceste Začetek Občinska cesta Konec Dolžina Namen Preost.
št. ali na potek na v obč. uporabe dolž. v

odseka (v km) sos. obč.

24. LZ 402010 R II 403 St. Loka 98–Dolenčeva hiša–Tušk (C. talcev 1) R II 403 0,808 MP
25. LZ 402020 R I 210 Plevna–Partizanska cesta; z odcepom Petrol LZ 402010 1,125 MP
26. LZ 402030 R I 210 SGP Tehnik–Stara cesta–Suška cesta–Suha–HostaLC 251070 1,566 MP
27. LZ 402040 R I 210 Stari dvor–žel. postaja–Lipica; z odc. Suha-žel.p. R I 210 3,570 MP

x Skupaj: 7,069 km

– mestne in krajevne ceste (LK):

Zap. Št. ceste Začetek Občinska cesta Konec Dolžina Namen Preost.dolž.
št. ali odseka na potek na v obč. (v km) uporabe v sos. obč.

28. LK 401190 R II 403 Podlubnik I Podl. I 0,616 MP
29. LK 401200 R II 403 Podlubnik II Podl. II 1,138 MP
30. LK 401210 LZ 402010 St. Loka 26–St. Loka 151 LC 401041 0,729 MP
31. LK 401220 LZ 402010 St. Loka 4–Groh. nas. 17 LC 401050 0,386 MP
32. LK 401230 LZ 402041 Trata (Kidrič. c. 73)–Termo ind.c. Trata 0,410 MP
33. LK 401240 LZ 402042 LTH–Odeja LZ 402041 0,458 MP
34. LK 401250 LZ 402042 Hafn. n. 71–Hafn. n. 102 LZ 402042 0,590 MP
35. LK 401260 LZ 402042 Fr. nas. 140-Sam. dom- Loka-Virmaše (GD);

z odc. komunala-Frank. nas.67 R I 210 1,829 MP
36. LK 401270 R I 210 Plevna–Ljubljanska c; z odcepoma

Plevna 52 in Plevna 4 R I 210 1,337 MP
37. LK 401280 LZ 402030 Sorška c. 1–Suha (Sorška cesta) LZ 402030 0,924 MP
38. LK 401290 LZ 402021 Partizanska cesta–Tehnik, Tavč.ul. 27

(Tavčarjeva ulica) JP 902030 0,390 MP
39. LK 401300 R II 403 Kapucinski trg–pokopališče–vojašnica

(Šolska ulica) LZ 402021 0,353 MP
40. LK 401310 LK 401320 Trgovina Ziherl–Novi svet (krožna cesta Novi svet) R II 403 0,498 MP
41. LK 401320 R II 403 Kapucinski trg–Kapucinski most–Vincarje 6 JP 901861 0,660 MP
42. LK 401330 R I 210 Šešir–Gasilski dom–Špitalska cerkev R I 210 0,255 MP
43. LK 401340 R I 210 Fužinska ul.–Kopališka ulica 43 (do Polža) JP 903910 0,328 MP
44. LK 401350 R I 210 Poljanska cesta 18–Grad (Grajska pot) JP 901871 0,466 MP
45. LK 401360 R I 210 Poljanska c. 36/a–Zabrajda (Poljanska c. 54) JP 901911 0,210 MP
46. LK 401370 LZ 402041 Kidričeva c.–Šibo–Difa–EGP park. EGP 0,295 MP

Skupaj: 11,872 km

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Škofja Loka so:

Zap. Št. ceste Začetek Občinska cesta Konec Dolžina Namen Preost.
št. ali na potek na v obč. uporabe dolž. v

odseka (v km) sos. obč.

KS TRATA
501. 902210 R I 210 križišče betonarna–Kidričeva 23

(stara reg. cesta); z odc. Kidr. 23 1,147 MP
502. 902220 LZ 402041 Kidrič. c.–Loška komunala L. komun. 0,100 MP
503. 902230 LK 401262 Frank. n. 168–Ljubljanska cesta;

z odcepom Fr. n. 169 JP 902091 0,534 MP
504. 902240 LZ 402041 Stari dvor–Frank. nas. 172;

z odcepom Frank. n. 181 LK 401262 0,458 MP
505. 902250 LK 401261 Frank. n. (pošta)–Ljublj. c. 22;

z odcep. VVZ, Fr. n. 171 Lj.c. 22 0,639 MP
506. 902260 LK 401261 Samski dom–Frankovo n. 3 LZ 402042 0,225 MP
507. 902270 LK 401261 Samski dom–Frank. n. 11 Fr.n. 11 0,188 MP
508. 902280 LZ 402042 Frankovo n. 146–Frankovo n. 70 z odcepi LK 401261 1,596 MP
509. 902290 LK 401261 Avtomehanika- Gasilski dom GD 0,176 MP
510. 902300 LK 401250 Hafner. n. 42–Hafner.n. 35 LZ 402042 0,094 MP
511. 903860 LK 401250 Hafnerjevo n. 48–Hafner.n. 29 LZ 402042 0,114 MP
512. 902310 LZ 402042 Hafn. n. 16–Hafn. n. 26 Haf.n.26 0,118 MP
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513. 902320 LZ 402042 Hafn. n. 6–Hafn. n. 14 Haf.n.14 0,084 MP
514. 902330 LK 401240 Hafn. nas. 78–Hafn. nas. 84 Haf.n.84 0,106 MP
515. 902340 R I 210 Ljubljanska c.–Hafnerjevo n. 93;

z odcepom Kidrič. c. Haf.n.93 0,343 MP
516. 902350 R I 210 Ljubljanska c.–Hafn. n. 58; z odc. Hafn. n. 66/a LK 401250 0,396 MP+PP
517. 902360 LZ 402041 Kidričeva c. 81–Kidričeva c. 89;

z odcepom Kidri. c. 79 Kidr. 89 0,265 MP
518. 902370 LZ 402041 Kidričeva c.–Gorenjska predilnica–Kidričeva c. LZ 402041 0,343 MP
520. 902390 LK 401230 Trata 30–Trata 21 JP 902383 0,170 MP
525. 902440 LC 251070 Pungert, LC–Pungert 7–Pungert vas; z odcepom gozd. pot 0,339 MP
529. 902480 LK 401240 Hafn. nas. 77–Hafn. nas. 87 Haf.n.87 0,159 MP
530. 902490 LK 401230 Trata 1–hladilnice Trata 14 0,284 MP
531. 902500 LZ 402042 Kidrič. c. 63–Kidrič. c. 57 LZ 401041 0,115 MP
533. 903830 LK 401262 Frankovo nas. 169–Telekom Telekom 0,088 MP

KS ŠKOFJA LOKA–MESTO
610. 901800 LC 251070 Pušt.grad-Puštal (h.št. 73); z odcepom kopališče LC 401091 0,566 MP
611. 901810 LC 251070 Puštal 2–Puštal 8 Puštal 8 0,102 MP
612. 901820 LC 251070 Puštal 34–Hribec (pot na Kalvarijo) Puštal 54 0,207 MP
613. 901830 LC 251070 Puštal-Sotočje-obračališče; z odc. Sotočje, Puštal 27 obračal. 0,915 MP
614. 901840 LK 401310 Novi svet h.št. 17–Novi svet h.št. 7;

z odc. Vincarje LK 401310 0,394 MP
615. 901850 LK 401320 Blaževa ul.-Mestni trg; z odcepi R I 210 1,234 MP
616. 901860 LK 401320 naselje Vincarje z odcepi Vinc. 14 1,192 MP
618. 901880 LK 401330 GD–KGZ; z odcepi LC 251070 0,524 MP
619. 901890 LK 401340 Bernik-Hudič. brv-Puštal (Fuž. c.);

z odcepom Kopališka 27 JP 901801 0,308 MP+PP
620. 901900 R I 210 Občina–Kop. ul. 12 (del Kop. ul.);

z odc. Fužin. 8, Graj. pot LK 401340 0,406 MP
621. 901910 LK 401360 Poljan. c. 54, Zabrajda–Polj. c. 34;

z odcepom Polj.c. 69 R I 210 0,475 MP+PP
623. 901930 R I 210 Sp. trg–Cankarjev trg–Lunca; z odcepi JP 901851 0,472 MP
627. 901970 R II 403 Krekova banka–market Novi svet JP 901841 0,096 PP
628. 901980 LK 401320 Ziherl–Pavle–Pošta R II 403 0,062 PP
629. 901990 LK 401350 Grajska pot 8–Polj. c. 12 R I 210 0,081 PP
630. 902000 LK 401340 Kopališka ul. 36–Kop. ul. 16 in Kop. ul. 26 Kop. 16&26 0,135 MP
632. 903920 LC 401091 Puštal 130–Puštal 132 Puštal 132 0,059 MP
633. 903930 R II 403 parkirišče-trgovina Novi svet JP 901970 0,077 MP
832. 903520 R II 403 Podlubnik–Novi svet (šolska pot); z odc. JP 903930 0,258 MP

KS KAMNITNIK
701. 902010 R I 210 betonarna-Pahovc-Part. c. (Potočnikova ul.); z odc. LZ 402021 1,728 MP
702. 902020 LZ 402021 Part. c.–Kamnitnik; z odcepi Kamn. 18 1,658 MP
704. 902040 LK 401300 Šolska ul.–parkirišče–hotel R II 403 0,238 MP
705. 902050 LZ 402021 Partiz. c.-tržnica; z odcepi LK 401300 1,344 MP
706. 902060 LZ 402030 Stara c.-Suška c. (Koširjeva c.); z odcepi LZ 402030 1,138 MP
707. 902070 LK 401280 Demšarjeva cesta z odcepi LK 401280 0,660 MP
708. 902080 LZ 402030 odcep Stare ceste pri h.št. 9; z odcepom JP 902082 0,121 MP
709. 902090 LK 401271 Ljubljanska c. h.št. 9–Ljubljanska c. h.št. 14 Lj.c. 14 0,100 MP
710. 902100 Naselje Pod Plevno z odcepi 0,912 MP
711. 902110 R I 210 avtobusno parkirišče-Mikom Mikom 0,114 MP
712. 902120 R I 210 Lahov klanec–AP R II 403 0,209 PP
713. 902130 LC 401070 Cesta talcev 34–Kamnitnik (vodohram) vodohram 0,475 MP
714. 902140 R II 403 OŠ P. Kavčič–Partizanska c.; z odcepi LZ 402021 0,621 MP+PP
715. 902150 R II 403 Kidričeva c.–Dom Zveze borcev–Petrol R II 403 0,150 PP
716. 902160 LC 401050 Grohar. nas.–C. talcev 16 C. talcev 16 0,063 MP
717. 902170 LK 401290 Tavč. ul. 11–Tavč. ul. 17 Tavč. 17 0,090 MP
718. 902180 LK 401300 pokopališče–Šolska ul. 11; z odcepom Šol.ul. 11 0,212 MP
719. 902190 LK 401280 Sorška c. 8–Sorš. c. 11–ZD JP 902064 0,152 MP+PP
720. 902200 LK 401280 Sorška c. 16–Sorška c. 17 Sorška c. 17 0,051 MP
721. 903960 LK 401280 Sorška c. h.št. 28–čistilna naprava–Suha h.št. 18 LZ 402030 0,817 PP
722. 903970 LZ 402021 Partizan. c. 44–Part. c. 45 Part.c. 45 0,085 MP
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KS STARA LOKA–PODLUBNIK
807. 903270 R II 403 Vešter 25–Vešter 21 (Vešter II); z odcepom Vešter 23Vešter 21 0,300 MP
808. 903280 R II 403 Vešter III Vešter 36 0,112 MP
809. 903290 R II 403 cesta v Trnje; z odc. Trnje 16 LC 401041 1,186 MP
810. 903300 R II 403 Binkelj 36–Binkelj 42 Binkelj 42 0,211 MP
811. 903310 LC 401041 Binkelj 41–Binkelj 46 Binkelj 46 0,072 MP
812. 903320 LC 401041 Binkelj 15–Binkelj 48 Binkelj 48 0,118 MP
813. 903330 LK 401201 Podlubnik 159–Podl. 157 LK 401202 0,152 PP
814. 903340 R II 403 Podl. II–Podl. I–VVZ (krožna pot); z odc. Podl. 65 R II 403 1,401 MP+PP
815. 903350 LK 401201 Podlubnik 305–Podl. 319 Podl. 319 0,122 MP
816. 903360 LK 401201 Podlubnik 272–Podlubnik 282;

z odcepom Podl. 298 Podl. 282 0,189 MP
817. 903370 LK 401201 Podlubnik 270–Podlubnik 257;

z odc. Podl. 261 in 254 JP 903372 0,325 MP
818. 903380 R II 403 Podlubnik 143–Podl. 150 LK 401201 0,187 MP
819. 903390 LK 401201 Podlubnik 160–Podlubnik 144;

z odcepom Podl. 188 JP 903392 0,245 MP
820. 903400 LK 401201 Podlubnik 164–Podl. 182 Podl. 182 0,164 MP
821. 903410 LK 401201 Podlubnik 190–Podlubnik 205 Podl. 205 0,155 MP
822. 903420 LK 401201 Podlubnik 235–Podlubnik 216;

z odc. Podl. 209 in 231 JP 903422 0,312 MP
823. 903430 LK 401191 Podlubnik 131–Podlubnik 136 Podl. 136 0,067 MP
824. 903440 LK 401191 Podlubnik 131–Podlubnik 83/a JP 903341 0,402 MP+PP
825. 903450 LK 401191 Podlubnik 96–Podlubnik 115 Podl. 115 0,154 MP
826. 903460 LK 401191 Podlubnik 84–Podlubnik 95 Podl. 95 0,153 MP
827. 903470 LK 401191 Podlubnik 72–Podlubnik 83/a Podl. 83a 0,132 MP
828. 903480 LK 401191 Podlubnik 2–Podlubnik 9 Podl. 9 0,074 MP
829. 903490 LK 401191 Podlubnik 15–Podl. 33; z odc. Podl. 33 0,251 MP
830. 903500 LK 401191 Podlubnik 41–Podlubnik 51 Podl. 51 0,157 MP
831. 903510 JP 903341 Podlubnik 55–Elektrarna elektrarna 0,423 MP
832. 903520 R II 403 Podlubnik–Novi svet (šolska pot);

z odc. (3 v KS mesto) JP 903930 0,574 MP+PP
833. 903530 LC 401041 Stara Loka 120–St. Loka 131 St.Loka 131 0,205 MP
834. 903540 R II 403 Stara Loka 93–Stara Loka 147/a;

z odcepom St. L. 110 St.L.147a 0,236 MP
835. 903550 LZ 402010 St. Loka 34–St. Loka 91 St.Loka 91 0,194 MP
836. 903560 LZ 402010 Starološki grad- St. Loka 139 LK 401210 0,208 MP
837. 903570 LZ 402021 Groh. n.1-Groh.n.17; z odc. LK 401220 1,138 PP+MP
838. 903580 LC 401041 Binkelj 27–Virlog 14 -; z odcepoma Virlog 9 in 10 LC 401050 0,938 MP
839. 903590 LC 401050 Groh. naselje–Virlog 153 Virlog 153 0,265 MP
844. 903640 LZ 402010 kapelica Stara Loka 26–Groha. nas. 27 LK 401220 0,117 MP
846. 903660 LK 401210 St. Loka 53–Groh.n. 17 LK 401220 0,180 MP

Skupaj: 37,701 km

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

Zap. Št. ceste Začetek Občinska cesta Konec Dolžina Namen Preost.
št. ali na potek na v obč. uporabe dolž. v

odseka (v km) sos. obč.

KS BUKOVICA–BUKOVŠČICA
101. 901010 LC 183012 Bukovščica–Pozirno; z odc. Gorepčar in Dunaj Pozirno 5,626 MP
102. 901020 LC 183012 Bukovščica–Plane Bukovšč. 13 0,960 MP
103. 901030 LC 183012 Knape-Hudi laz; z odc.Špilar Knape 18 1,885 MP
104. 901040 LC 183012 Ševeljski most–Kohar Ševlje 5 0,290 MP
105. 901050 R II 403 Bukovica–Kalan–Vrbane Bukovica 31 0,181 MP
106. 901060 R II 403 Bukovica–Mlake Bukovica 32 0,300 MP
107. 901070 R II 403 Praprotno-Sv. Tomaž; z odc. Sv. Tomaž 7 4,692 MP
108. 901080 LC 401031 Stirpnik–Vidmar Vidmar 0,350 MP
109. 901090 LC 401031 Stirpnik–Brna Brna 0,450 MP
110. 901100 LC 401031 Stirpnik, Sitar–Strehar Strehar 0,885 MP
111. 901110 LC 401031 Stirpnik, Sitar–Oblak Oblak 0,380 MP
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112. 901120 LC 401021 Sp.Luša-Benedkov most-Udečk-Mihevc; z odc. Mihevc 1,763 MP
113. 901130 LC 401021 Sp.Luša-Ambrušč-Nornovc-Stirp. (Šinkar);z odc. LC 401031 2,690 MP
114. 901140 LC 401021 Sp. Luša–Ažbe (Sušnik) Sušnik 0,145 MP
115. 901150 R II 403 vas Bukovica (Marnak in Rudl) Bet.ograja 0,110 MP
116. 901160 LC 401021 Sp. Luša–(Kovač) Tinček Tinček 0,145 MP
117. 901170 LC 183012 Ševlje (Leben)–Knape LC 183012 0,418 MP

KS LENART–LUŠA
151. 901210 LC 401022 Zg. Luša–Potočnik–Gdel–Rovte h.št. 6 Rovte 6 2,415 MP
152. 901220 LC 401060 Zg. Luša–Pstote JP 601191 0,800 MP
153. 901230 LC 401021 Zg. Luša-Rantovše-Krivar; z odc. vikendi LC 401011 4,937 MP
154. 901240 LC 401021 Zg.Luša–Dragobačk–Stirpnik, z odcepi Mel,

Brnoža, Miklavc LC 401031 5,737 MP
155. 901250 LC 401022 Park. žičnica–Zakrašnik Lenart 53 0,980 MP
156. 994580 LC 494080 Mačesnik–Lenart LC 401021 0,442 MP 1,777

KS ZMINEC
201. 901510 LC 401011 Blegoška cesta–Gabrovo Gabrovo 5 0,773 MP
202. 901520 LC 401011 Blegoška cesta–Potočnik Potočnik 1,860 MP
203. 901530 LC 401011 Blegoška cesta–Zalubnikar Zalubnikar 0,500 MP
204. 901540 R I 210 Zminec–Mežnar–Bleg. c.; z odc. Planina LC 401011 2,611 MP
205. 901550 LC 401110 Sopotnica–Špeglič–Šink–Muretov grič in odcepa LC 401110 6,221 MP
206. 901560 LC 401110 Sopotnica–Rohotnik Breznica 4 1,036 MP
207. 901570 LC 401110 Sopotnica–Žerinc Breznica 1 0,850 MP
208. 901580 LC 401110 Sopotnica–Tavčar Sopotn. 13 1,120 MP
209. 901590 JP 901411 Gabrk–Okrogliše Florijan 4 1,485 MP
210. 901600 JP 901412 Gabrk–Okršljan–Zadobnik; z odcepom Zejčar LC 401121 4,966 MP
211. 901610 R I 210 Stara regionalna c. skozi Zminec (smer V-Z) R I 210 0,668 MP
212. 901620 JP 901610 Zminec-Sv. Petra hrib-Staniše-Valterski vrh; z odc. JP 901441 14,347 MP
213. 901630 LC 401100 Bodovlje–vas; z odcepom Bodovlje h.št. 1 JP 901711 0,570 MP
214. 901640 LC 401100 Bodovlje–cerkev Bodovlje 11 0,150 MP
215. 901650 LC 401100 Bodoveljska grapa (Frane)–Kožuh; z odc. Krmelj Kožuh 2,841 MP
216. 901660 LC 401110 Sopotnica–Jamnik Sopotn. 15 0,240 MP
217. 901670 LC 401110 Sopotnica–Rupar Rupar 0,625 MP
218. 901680 R I 210 Zminec (Planina spodaj) Zminec 73 0,112 MP

KS LOG
251. 901310 LC 401122 Gabrška gora–Kopišar Kopišar 0,328 MP
252. 901320 LC 401121 odsek LC–Njivčar Njivčar 0,755 MP
253. 901330 LC 401121 odsek LC–Luznar Luznar 0,400 MP
254. 901340 LC 401121 Na Logu-Sv.Volbenk-Mežnar Na Logu 13 0,350 MP
255. 901350 LC 401130 Tavč. dvorec–obč. meja LC 100131 1,500 MP
256. 901360 R I 210 Brode–vikendi Brode 33 0,315 MP
257. 901370 R I 210 Na Logu–Pavar Na Logu 3 0,186 MP
258. 901380 LC 401130 Visoko-Ahternk-Kamenšek-Dol; z odc. Kisovec LC 401130 4,580 MP
259. 901390 LC 401130 Visoko–Kovšak–Kovskar–Kožuh

in odcep Četrtnik LC 401130 3,465 MP
260. 901400 LC 401130 Dolinc–Golar Golar 1,450 MP
261. 901410 R I 210 Zminec-Gabrk (stara R cesta) in odcep R I 210 1,858 MP
262. 901420 R I 210 Brode, 1. uvoz–črpalka z odcepi v Brode R I 210 0,921 MP
263. 901430 R I 210 Brode–Sv. Tomaž Brode 10a 0,260 MP
264. 901440 R I 210 Zg. Log-Valterski vrh-Kuzovc; z odcepi LC 401130 9,390 MP
267. 901470 LC 401121 Zabrnik-Sv. Primož-Mežnar; z odcepom Zabrnik LC 401121 1,122 MP
268. 901480 LC 401121 odsek LC–Arvaj Arvaj 0,460 MP
269. 901490 LC 401121 odsek LC–Roglan Na Logu 16 0,120 MP

KS RETEČE
301. 902610 LC 401171 cerkev–Kravja dol.; z odc. Matičkov klanec, BabnikLC 401171 1,043 MP
302. 902620 LC 401171 šola–Vigred; z odc. Vigred, novo naselje, Kraljič LC 401171 1,188 MP
303. 902630 LC 401171 Reteče, LC–Tominc Tominc 0,150 MP
304. 902640 LC 401171 šola–Boštjan Boštjan 0,153 MP
305. 902650 R I 210 Reteče–Pasja ulica JP 902660 0,413 MP
306. 902660 R I 210 Drnovšek–Danilo R I 210 1,062 MP
307. 902670 R I 210 Danilo–nogometno igrišče n. igrišče 0,757 MP
308. 902680 R I 210 Reteče, reg. cesta–gramoznica rampa 0,865 MP
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309. 902690 R I 210 Gorenja vas–proti Soršku Zg.Senica40 0,416 MP
310. 902700 R I 210 Gorenja vas–Reteče; z odc. Marn,

Kuret, Milčk, Matija R I 210 1,744 MP
311. 902710 R I 210 Reteče, Corona–Gor. vas z odcepoma Dolžan,

podvoz JP 902701 1,137 MP
312. 902720 LC 401171 Gvarjančič–Pogačar z odcepom Eržen Pogačar 0,480 MP
313. 902730 LC 401171 Gorenja vas–Dol (desni breg Sore) Dol 0,385 PP
314. 902740 LC 401171 Reteče, LC–Žužek Ret. 137,138 0,172 MP

KS GODEŠIČ
351. 902510 LC 401172 Godešič–Lipica LC 401150 0,800 MP
352. 902520 R I 210 Godešič–Godešič št. 82 God. 82 0,214 MP
353. 902530 LC 401171 Godešič, LC–šp. igrišče in odcep žel. proga š. igrišče 0,371 MP
354. 902540 LC 401171 Godešič, LC–Godešič 52 z odcepom Godešič 111 God. 52 0,432 MP
355. 902550 LC 401171 Godešič, LC–Godešič 23 LC 401171 0,467 MP
356. 902560 LC 401171 Godešič, LC–Godešič 60 God. 60 0,171 MP
357. 902570 LC 401171 Godešič, LC–Godešič 26 God. 26 0,178 MP

KS SV. DUH
401. 902810 LC 401050 Dorfarje–Šutna–Dorfarje; z odc. Dorfarje 39 LC 401050 0,858 MP
402. 902820 LC 401050 Dorfarje 20–Štrancar Štrancar 0,137 MP
403. 902830 LC 401050 Dorfarje 23–Brojan–JP JP 902900 0,552 MP
404. 902840 R I 210 Dorfarje–Šutna 41 LC 183030 0,307 MP 0,070
405. 902850 R I 210 Dorfarje 7–Zadruga Sloga R I 210 0,094 MP
406. 902860 R I 210 Dorfarje–Forme LC 401070 0,632 MP
407. 902870 R I 210 Forme 3–Forme 26 Forme 26 0,081 MP
408. 902880 R I 210 Forme 12–Forme 16; z odc. Sv.Duh 279,

Forme 18 LC 401070 0,553 MP
409. 902890 R I 210 Forme 10–Forme 37;

z odcepoma Forme 42 in 18 JP 902881 0,232 MP
410. 902900 R I 210 Forme 8/a–Forme 5–Crngrob LC 401050 1,340 MP
411. 902910 R I 210 Sv. Duh 217–Nunski grad;

z odc. Sv. Duh 239 in 218 LC 401070 0,887 MP
412. 902920 R I 210 Sv. Duh 197–Gorajte-igrišče; z odc. Sv. Duh 207 LC 401080 3,212 MP
413. 902930 LC 401070 Sv. Duh 187–Sv. Duh 210 Sv. Duh 210 0,105 MP
414. 902940 R I 210 Loka avto–Sv. Duh 157; z odcepom Sv. Duh 146 Sv. Duh 157 0,229 MP
415. 902950 LC 401180 Sv. Duh 92–Sv. Duh 107 Sv. Duh 107 0,187 MP
416. 902960 R I 210 Sv. Duh 138–Sv. Duh 81 LC 401180 0,177 MP
417. 902970 R I 210 Sv. Duh 74–Sv. Duh 80 z

odcepoma Sv. Duh 53 in 79 LC 401180 0,363 MP
418. 902980 LC 401070 Uršulinski samostan–Polje  JP 902991 0,990 MP
419. 902990 LC 401180 Sv. Duh 39–čez ozare–polje; z odcepi JP 902381 3,417 MP
420. 903000 deponija deponija GG Trata–ob žel. progi JP 902980 1,645 MP
421. 903010 R I 210 Kulturni dom–Godč–Virmaše 115; z odc. LC 401080 1,411 MP
422. 903020 LC 401080 Virmaše 84–Virmaše 89 Virm. 89 0,100 MP
423. 903030 R I 210 Sv. Duh 61–Sv. Duh 65 Sv. Duh 65 0,084 MP
424. 903040 R I 210 Virmaše 193–Virmaše 197 Virm. 197 0,093 MP
425. 903050 R I 210 Virmaše 173–Virmaše 177 Virm. 177 0,080 MP
426. 903060 R I 210 Virmaše 189–Virmaše 187 Virm. 187 0,090 MP
427. 903070 R I 210 Virmaše 165–Virmaše 169 Virm. 169 0,085 MP
428. 903080 R I 210 Virmaše 67–Virmaše 66 LK 401261 0,102 MP
429. 903090 LK 401261 Gasilski dom–Virmaše 138 (Kepčnik) LC 401080 0,393 MP
430. 903100 LK 401261 GD–Jugovč, Virmaše 63; z odcepom Virmaše 41 LC 401080 0,445 MP
431. 903110 LC 401080 cesta ob LIO Gradis z odc. Virmaše 38 LK 401261 0,432 MP
432. 903120 R I 210 Grenc 25–Ortman–Virmaše 18; z odc. GD LK 401261 0,582 MP
433. 903130 R I 210 odsek reg. ceste–trgovina Nada potok 0,381 MP
434. 903140 R I 210 Grenc 4–Pintar, Grenc 45 Grenc 45 0,164 MP
435. 903150 R I 210 Grenc 6–LIO Gradis z odcepom Grenc 8 LK 401261 0,626 MP
436. 903160 LC 401080 Virmaše, LC–Virmaše 73 Virm. 73 0,051 MP
437. 903170 R I 210 Virmaše 1–Virmaše 9 Virm. 9 0,174 MP
438. 903180 R I 210 Virmaše 161–Virmaše 158 Virm. 158 0,131 MP
439. 903190 LC 401180 Sv. Duh 95–Sv. Duh 110 Sv. Duh 110 0,135 MP
440. 903200 LC 401180 Sv. Duh 86–Sv. Duh 89 Sv. Duh 89 0,133 MP
441. 903710 R I 210 Sv. Duh 2–Sv. Duh 7 Sv. Duh 7 0,056 MP
442. 903720 LC 401180 Sv. Duh 56–Sv. Duh 52 Sv. Duh 52 0,098 MP
443. 903730 LC 401070 Sv. Duh 131–Sv. Duh 135 Sv. Duh 135 0,088 MP

KS TRATA
519. 902380 R I 210 Godešič-Trata-Žabnica; z odcepi LC 401070 5,051 MP 2,623
521. 902400 LC 401150 Lipica, LC–Lipica 8; z odc. Lipica 8 2,133 MP
522. 902410 LC 251070 Pungert, LC–Pungert 14 in odcep do Pungert 9 Pung. 14 0,325 MP
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Zap. Št. ceste Začetek Občinska cesta Konec Dolžina Namen Preost.
št. ali na potek na v obč. uporabe dolž. v

odseka (v km) sos. obč.

523. 902420 LC 251070 Pungert, LC–Pungert 13 Pung. 13 0,100 MP
524. 902430 LC 251070 Pungert, LC–Pungert 1 Pung. 1 0,150 MP
526. 902450 LC 251070 Gosteče-cerkev Sv. Andreja;

z odc. vodohram, grapa JP 902453 0,642 MP
527. 902460 LC 251070 Draga, LC–smetišče; z odcepom vas Draga rampa 0,892 MP
528. 902470 R I 210 Ljublj. c.- pokopališče Lipica LC 401150 0,286 MP
532. 903810 LC 251070 Hosta, LC–vas gozd. pot 0,118 MP
534. 903840 LC 251070 Draga, LC–Draga 20 Draga 20 0,390 MP
535. 903850 JP 902370 Trata (carina)–nova obrtna cona–Godešič JP 902381 0,586 MP+PP
536. 903870 LK 401271 Ljublj. c. h.št.18–Suha h.št. 33;

z odc. c. Sv. Janeza LZ 402042 0,443 PP
537. 903880 LC 251070 Draga, LC–Draga 7 Draga 7 0,185 MP

KS ŠKOFJA LOKA–MESTO
601. 901710 LC 401091 Puštal–Žolšče–Bodovlje; z odcepom Žolšče LC 401100 2,686 MP+PP
602. 901720 LC 401091 Hrastnica–Kamnar Kamnar 2,880 MP
603. 901730 LC 401091 Hrastnica–Sv. Andrej Sv. Andr. 35 3,035 MP
604. 901740 LC 401091 Hrast.-Pasja vas-Blek-Drajnar-Podbr.; z odcepi LC 401100 7,206 MP
605. 901750 LC 401091 Hrastnica–Brnik–Močeradnik–OM Med. LC 251080 3,978 MP
606. 901760 LC 401091 Logar–Kozjek; z odcepoma Vodnik, Žirovnik Sv. Barb. 8 5,482 MP
607. 901770 LC 401091 Hrastnica–Fojke LC 401091 1,955 MP
608. 901780 LC 401100 Bodov. grapa–Presečnik–Rožnik–Jur LC 401100 4,300 MP
609. 901790 LC 401091 LC–Polanc–Sv. Ožbolt; z odcepom Bezje LC 401100 4,180 MP
617. 901870 LK 401350 Loški grad–Vincarje 7; z odcepi JP 901864 2,782 MP
622. 901920 LC 401100 Hribovec–Kopar–Janšč–Kartel;

z odc. Kopar, Osredkar LC 401100 4,455 MP
624. 901940 LC 401091 kapelica–Lovrin (Sv. Ožbolt 16) Lovrin 0,790 MP
625. 901950 LC 401091 Puštal–Mala Hrastnica M. Hrast. 0,350 MP
626. 901960 LC 251080 Hrastnica–Lipnik–Kožuh (Sv.Barbara 11) Kožuh 1,635 MP
631. 903910 R I 210 Polj.c.21–Polž–Viršk Viršk 0,815 MP

KS KAMNITNIK
703. 902030 LK 401290 Tehnik (Tavč. ul. 27)–Papirnica LC 401080 1,807 MP

KS STARA LOKA–PODLUBNIK
801. 903210 LC 401042 Križna gora–Lavterski vrh JP 683050 0,704 MP+PP 0,850
802. 903220 LC 401041 Križna gora, LC–Cavrn (Križna gora 1) Križ.g. 1 1,328 MP
803. 903230 LC 401041 Križna gora–Lovska koča Lov.koča 0,960 MP
804. 903240 LC 401041 Križna gora–Brcman Križ.g. 12 0,390 MP
805. 903250 R II 403 Vešter–Mlin most 0,476 MP
806. 903260 R II 403 Vešter–Trnje (Vešter I); z odcepom Vešter 16 JP 903291 0,572 MP
840. 903600 LC 401041 Moškrin–cesta za Pevno; z odcepom Moškrin 1 JP 903611 0,655 MP
841. 903610 LC 401050 Gabrov hrib–Pevno–Papirnica; z odcepi LC 401080 2,924 MP
842. 903620 LC 401050 kužno znamenje-Crngrob-Porenta Crngrob 5 0,725 MP
843. 903630 LC 401050 Crngrob–cerkev Crngrob cerkev 0,130 MP
845. 903650 LC 401050 Virlog15-Papirnica-Grenc 42;

z odc.do c. Grohar.n.-Sv.duh LC 401080 1,120 MP

Skupaj: 209,167 km

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena

uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 24. 9. 1998.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste

(Uradni list RS, št. 2/94).

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 347-2/98
Škofja Loka, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.
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TURNIŠČE

3911. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 32. seji dne 7. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga

prevzamejo.

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 Turnišče.
– ceste med naselji v Občini Turnišče in naselji v sosednjih občinah.

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

Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostala
Št. (odseka) ceste (odseka) ceste ceste (odseka) ceste v uporabe dolžina v

na na občini (v m) sosed. obč.

1. 430010 R3 726 TURNIŠČE–GENTEROVCI R2 442 1499 MEDKRAJ. 4950
TURNIŠČE GENTEROVCI PROMET

430011 R3 726 TURNIŠČE–GENTEROVCI R2 442 1499 MEDKRAJ. 4950
TURNIŠČE GENTEROVCI PROMET

2. 430020 LC 430010 TURNIŠČE–NEDELICA– G1 3 2428 MEDKRAJ. 6097
NEDELICA VELIKA POLANA–HOTIZA HOTIZA PROMET

430021 LC 430010 TURNIŠČE–NEDELICA– ZNAČILNA TOČKA 2428 MEDKRAJ. 2944
NEDELICA VELKA POLANA BELI KRIŽ PROMET

430022 ZNAČILNA TOČKA G1 3 MEDKRAJ. 3153
BELI KRIŽ MALA POLANA–HOTIZA HOTIZA PROMET

3. 50080 LC 430022 VELIKA POLANA–GOMILCE– G1 3 3069 MEDKRAJ. 5851
VELIKA POLANA LIPA–BELTINCI BELTINCI PROMET

050081 LC 430022 MALA POLANA–GOMILCE R3 726 2396 MEDKRAJ. 1533
VELIKA POLANA GOMILICE PROMET

005082 R3 726 GOMILICE–LIPA– G1 3 673 MEDKRAJ. 4318
GOMILICE BELTINCI BELTINCI PROMET

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostala
Št. (odseka) ceste (odseka) ceste ceste (odseka) ceste v uporabe dolžina v

na na občini (v m) sosed. obč.

JAVNE POTI OBČINE TURNIŠČE

1. 930010 R2 439 POT NA JP 930011 1178 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

930011 R2 439 POT NA JP 930011 1178 POLJSKA
KAMENŠČICE GANČANI POT

2. 930020 JP 930011 POT NA JEZERA MEJA K.O. 580 POLJSKA
GANČANI POT

930021 JP 930011 POT NA JEZERA MEJA K.O. 580 POLJSKA
GANČANI POT

3. 930030 JP 930011 POT NA JEZERA MEJA K.O. 586 POLJSKA
GANČANI POT

930031 JP 930011 POT NA JEZERA MEJA K.O. 586 POLJSKA
GANČANI POT

4. 930040 JP 930011 POT NA JEZERA MEJA K.O. 584 POLJSKA
GANČANI POT

930041 JP 930011 POT NA JEZERA MEJA K.O. 584 POLJSKA
GANČANI POT
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Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostala
Št. (odseka) ceste (odseka) ceste ceste (odseka) ceste v uporabe dolžina v

na na občini (v m) sosed. obč.

JAVNE POTI OBČINE TURNIŠČE

5. 930050 JP 930011 POT NA JEZERA MEJA K.O. 591 POLJSKA
GANČANI POT

930051 JP 930011 POT NA JEZERA MEJA K.O. 591 POLJSKA
GANČANI POT

6. 930060 R2 439 POT NA JP 930011 491 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

930061 R2 439 POT NA JP 930011 491 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

7. 930070 R2 439 POT NA JP 930011 710 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

930071 R2 439 POT NA JP 930011 710 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

8. 930080 R2 439 POT NA JP 930011 896 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

930081 R2 439 POT NA JP 930011 896 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

9. 930090 R2 439 POT NA JP 930011 989 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

9. 930091 R2 439 POT NA JP 930011 989 POLJSKA
KAMENŠČICE POT

10. 930100 R2 439 POT NA ZT JAREK 441 POLJSKA
ZAGONCE POT

930101 R2 439 POT NA ZT JAREK 441 POLJSKA
ZAGONCE POT

11. 930110 R2 439 POT NA ZT JAREK 1548 POLJSKA
ZAGONCE POT

930111 R2 439 POT NA ZT JAREK 1548 POLJSKA
ZAGONCE POT

12. 930120 R2 439 POT V ZT JAREK 1710 POLJSKA
GLOBANCE POT

930121 R2 439 POT V ZT JAREK 1710 POLJSKA
GLOBANCE POT

13. 930130 JP 930261 POT V PRODE JP 930141 1403 ASF. VAŠ. UL.
POL. POT

930131 JP 930261 POT V PRODE JP 930141 1403 ASF. VAŠ. UL.
NJIVSKA 2, TUR. POL. POT

14. 930140 JP 930131 POT V ZT JAREK 1294 POLJSKA
GLOBANCE POT

930141 JP 930131 POT V ZT JAREK 1294 POLJSKA
GLOBANCE POT

15. 930150 ZT VAŠKA ULICA V R2 439 1494 VAŠKA
RENKOVCI 67 NASELJU RENKOVCI ULICA

930151 ZT VAŠKA ULICA V R2 439 1494 VAŠ. UL.
RENKOVCI 67 NASELJU RENKOVCI BANK. 0,5 M

16. 930160 ZT VAŠKA ULICA V ZT 271 VAŠ. UL.
RENKOVCI 145 NASELJU RENKOVCI RENKOVCI 159 BANK. 0,5 M

930161 ZT VAŠKA ULICA V ZT 271 VAŠ. UL.
RENKOVCI 145 NASELJU RENKOVCI RENKOVCI 159 BANK. 0,5 M

17. 930170 ZT VAŠKA ULICA ZT 143 VAŠ. UL.
RENKOVCI 59 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 64 BANK. 0,5 M

930171 ZT VAŠKA ULICA ZT 143 VAŠ. UL.
RENKOVCI 59 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 64 BANK. 0,5 M

18. 930180 ZT VAŠKA ULICA R2 439 1040 VAŠ. UL.
RENKOVCI 120 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 2 BANK. 0,5 M

930181 ZT VAŠKA ULICA R2 439 1040 VAŠ. UL.
RENKOVCI 120 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 2 BANK. 0,5 M

19. 930190 ZT POT NA R2 439 1372 POLJ. POT.
RENKOVCI 114 SENOŽETI ŠIR. 3M

930191 ZT POT NA R2 439 1372 POLJ. POT.
RENKOVCI 114 SENOŽETI ŠIR. 3M

20. 930200 JP 632191 POT NA MEJA 135 POLJSKA
SENOŽETI OBČINA BELTINCI POT

930201 JP 632191 POT NA MEJA 135 POLJSKA
SENOŽETI OBČINA BELTINCI POT

21. 930210 ZT POT NA R3 726 516 POLJSKA
RENKOVCI 53/B OB JARKU POT

930211 ZT POT NA R3 726 516 POLJSKA
RENKOVCI 53/B OB JARKU POT

22. 930220 ZT VAŠKA ULICA ZT 80 VAŠ. UL.
RENKOVCI 44/A V VASI RENKOVCI RENKOVCI 44 BANK. 0,5 M

930221 ZT VAŠKA ULICA ZT 80 VAŠ. UL.
RENKOVCI 44/A V VASI RENKOVCI RENKOVCI 44 BANK. 0,5 M
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Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostala
Št. (odseka) ceste (odseka) ceste ceste (odseka) ceste v uporabe dolžina v

na na občini (v m) sosed. obč.

JAVNE POTI OBČINE TURNIŠČE

23. 930230 ZT VAŠKA ULICA ZT 82 VAŠ. UL.
RENKOVCI 23 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 28 BANK. 0,5 M

930231 ZT VAŠKA ULICA ZT 82 VAŠ. UL.
RENKOVCI 23 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 28 BANK. 0,5 M

24. 930240 ZT VAŠKA ULICA ZT 226 VAŠ. UL.
RENKOVCI 83 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 82/A BANK. 0,5 M

930241 ZT VAŠKA ULICA ZT 226 VAŠ. UL.
RENKOVCI 83 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 82/A BANK. 0,5 M

25. 930250 R3 726 VAŠKA ULICA ZT 604 VAŠ. UL.
RENKOVCI 1/A V VASI RENKOVCI RENKOVCI 48/A BANK. 0,5 M

930251 R3 726 VAŠKA ULICA ZT 604 VAŠ. UL.
RENKOVCI 1/A V VASI RENKOVCI RENKOVCI 48/A BANK. 0,5 M

26. 930260 R3 726 TURNIŠČE–LIPA ZT–JAREK 1664 OST. MAK.
MEJA K.O. LIPA ŠIR. 5,00M

930261 R3 726 TURNIŠČE–LIPA ZT–JAREK 1664 OST. MAK.
MEJA K.O. LIPA ŠIR. 5,00M

27. 930270 JP 930261 POT V JP 930141 994 POLJSKA
DOLGE NJIVE POT

930271 JP 930261 POT V JP 930141 994 POLJSKA
DOLGE NJIVE POT

28. 930280 JP 930261 POT PROTI TOVARNI ZT 609 POLJSKA
PLANIKA TOV. PLANIKA POT

930281 JP 930261 POT PROTI TOVARNI ZT 609 POLJSKA
PLANIKA TOV. PLANIKA POT

29. 930290 JP 930261 POT V JP 930141 987 POLJSKA
DOLGE NJIVE POT

930291 JP 930261 POT V JP 930141 987 POLJSKA
DOLGE NJIVE POT

30. 930300 JP 930261 POT NA JP 930331 1419 POLJSKA
KALINOVJEK POT

930301 JP 930261 POT NA JP 930331 1419 POLJSKA
KALINOVJEK POT

31. 930310 JP 930301 POT NA JP 930141 146 POLJSKA
KALINOVJEK POT

930311 JP 930301 POT NA JP 930141 146 POLJSKA
KALINOVJEK POT

32. 930320 JP 930261 POT NA JP 930301 758 POLJSKA
KALINOVJEK POT

930321 JP 930261 POT NA JP 930301 758 POLJSKA
KALINOVJEK POT

33. 930330 JP 930261 POT NA ZT MEJA 2373 POLJSKA
LOPATE K.O. GANČANI POT

930331 JP 930261 POT NA ZT MEJA 2373 POLJSKA
LOPATE K.O. GANČANI POT

34. 930340 JP 930261 POT NA JP 930381 577 POLJSKA
STEZNICE POT

930341 JP 930261 POT NA JP 930381 577 POLJSKA
STEZNICE POT

35. 930350 JP 930261 POT NA JP 930381 627 POLJSKA
STEZNICE POT

930351 JP 930261 POT NA JP 930381 627 POLJSKA
STEZNICE POT

36. 930360 JP 930261 POT NA ZT JAREK 261 POLJSKA
GORICE POT

930361 JP 930261 POT NA ZT JAREK 261 POLJSKA
GORICE POT

37. 930370 JP 930261 POT NA JP 930381 745 POLJSKA
GORICE POT

930371 JP 930261 POT NA JP 930381 745 POLJSKA
GORICE POT

38. 930380 JP 930461 POT V JP 930391 1118 POLJSKA
BREZJE POT

930381 JP 930461 POT V JP 930391 1118 POLJSKA
BREZJE POT

39. 930390 R3 726 POT V ZT 1011 POLJSKA
BREZJE MEJA K.O. LIPA POT

930391 R3 726 POT V ZT 1011 POLJSKA
BREZJE MEJA K.O. LIPA POT

40. 930400 JP 930381 POT V JP 930391 623 POLJSKA
BREZJE POT

930401 JP 930381 POT V JP 930391 623 POLJSKA
BREZJE POT
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Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostala
Št. (odseka) ceste (odseka) ceste ceste (odseka) ceste v uporabe dolžina v

na na občini (v m) sosed. obč.

JAVNE POTI OBČINE TURNIŠČE

41. 930410 JP 930381 BREZJE– R3 726 729 OSTAL. MAK.
ŽITNA ULICA ŠIRINE 3,0 M

930411 JP 930381 BREZJE– R3 726 729 OSTAL. MAK.
ŽITNA ULICA ŠIRINE 3,0 M

42. 930420 R3 726 POLJSKA JP 930381 688 OST. MAKAD.
PRI TRGOVINI ULICA ŠIR. 4,0 M

930421 R3 726 POLJSKA JP 930381 688 OST. MAKAD.
PRI TRGOVINI ULICA ŠIR. 4,0 M

43. 930430 JP 930461 PLANIKA– JP 930451 519 OST. MAKAD.
VRTNA ULICA ŠIR. 3,00 M

930431 JP 930461 PLANIKA– JP 930451 519 OST. MAKAD.
VRTNA ULICA ŠIR. 3,00 M

44. 930440 JP 930421 POT NA JP 930331 439 POLJSKA
KRČEVINAH POT

930441 JP 930421 POT NA JP 930331 439 POLJSKA
KRČEVINAH POT

45. 930450 JP 930461 VRTNA ULICA JP 930421 270 VAŠKA
ULICA ULICA

930451 JP 930461 VRTNA ULICA JP 930421 270 VAŠKA
ULICA ULICA

46. 930460 R3 726 INDUSTRIJSKA UL. – R3 726 654 VAŠKA
IND. UL. 1 PREŠERNOVA ULICA PRI OŠ TURNIŠČE ULICA

930461 R3 726 INDUSTRIJSKA UL. – R3 726 654 VAŠKA
IND. UL. 1 PREŠERNOVA ULICA PRI OŠ TURNIŠČE ULICA

47. 930470 R3 726 POT V KROG JP 930491 620 POLJSKA
PRI MAG. GRAB. POT

930471 R3 726 POT V KROG JP 930491 620 POLJSKA
PRI MAG. GRAB. POT

48. 930480 ZT POT V ZT MEJA K.O. 855 POLJSKA
VOD. ČRPALIŠČE GORNJEM JELŠJU RENKOVCI POT

930481 ZT POT V ZT MEJA K.O. 855 POLJSKA
VOD. ČRPALIŠČE GORNJEM JELŠJU RENKOVCI POT

49. 930490 R2 439 KROG–MLIN JP 930511 1304 POLJSKA
POT

930491 R2 439 KROG–MLIN JP 930511 1304 POLJSKA
POT

50. 930500 R2 439 CASARCA–MLIN JP 930511 1315 POLJSKA
POT

930501 R2 439 CASARCA–MLIN JP 930511 1315 POLJSKA
POT

51. 930510 R3 726 MLINSKA ZT–POTOK 1170 3,50 M
ŠT. KOV. 88 ULICA LEDAVA  391 M MAK.

930511 R3 726 MLINSKA ZT–POTOK 1170 3,50 M
ŠT. KOV. 88 ULICA LEDAVA  391 M MAK.

52. 930520 JP 930511 RIBNIK TURNIŠČE – JP 930531 1141 POLJSKA
ZAGRADIŠČE POT

930521 JP 930511 RIBNIK TURNIŠČE – JP 930531 1141 POLJSKA
ZAGRADIŠČE POT

53. 930530 R3 726 ULICA ZT–POTOK 1098 VAŠKA
ŠT. KOV. 42 4. MAJA LEDAVA ULICA

930531 R3 726 ULICA ZT–POTOK 1098 VAŠKA
ŠT. KOV. 42 4. MAJA LEDAVA ULICA

54. 930540 JP 93051110 MLIN–ZAGRADIŠČE 930531 1070 POLJSKA
POT

930541 JP 93051110 MLIN–ZAGRADIŠČE 930531 1070 POLJSKA
POT

55. 930550 ZT JAREK POT V DOLJNE JP 930531 1221 POLJSKA
JELŠJE POT

930551 ZT JAREK POT V DOLJNE JP 930531 1221 POLJSKA
JELŠJE POT

56. 930560 JP 930571 POT V KROG JP 930481 347 POLJSKA
PRVOMAJ. 13 POT

930561 JP 930571 POT V KROG JP 930481 347 POLJSKA
PRVOMAJ. 13 POT

57. 930570 JP 930581 PRVOMAJSKA R3 726 469 VAŠKA
ČEVLJARSKA 15 ULICA ŠT. KOV. 126 ULICA

930571 JP 930581 PRVOMAJSKA R3 726 469 VAŠKA
ČEVLJARSKA 15 ULICA ŠT. KOV. 128 ULICA

58. 930580 R3 726 ČEVLJARSKA JP 930511 457 VAŠKA
ŠT. KOV. 126 ULICA ULICA

930581 R3 726 ČEVLJARSKA JP 930511 457 VAŠKA
ŠT. KOV. 126 ULICA ULICA
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59. 930590 JP 930581 OBRTNIŠKA ZT 103 VAŠKA
ULICA OBRTNIŠKA UL. 9 ULICA

930591 JP 930581 OBRTNIŠKA ZT 103 VAŠKA
ULICA OBRTNIŠKA UL. 9 ULICA

60. 930600 JP 930511 ULICA OB JP 930581 185 VAŠKA
OB POTOKU 2 POTOKU ČEVLJARSKA 17 ULICA

930601 JP 930511 ULICA OB JP 930581 185 VAŠKA
OB POTOKU 2 POTOKU ČEVLJARSKA 17 ULICA

61. 930610 JP 930601 ULICA PROTI OB POTOKU 37 VAŠKA
OB POTOKU 6 POŽONCOVIM ŠT. 8 ULICA

930611 JP 930601 ULICA PROTI OB POTOKU 37 VAŠKA
OB POTOKU 6 POŽONCOVIM ŠT. 8 ULICA

62. 930620 R3 726 CVETNA JP 930261 316 VAŠKA
CVETNA 1 ULICA CVETNA 24 ULICA

930621 R3 726 CVETNA JP 930261 316 VAŠKA
CVETNA 1 ULICA CVETNA 24 ULICA

63. 930630 R3 726 ULICA 25. MAJA ULICA 79 VAŠKA
25. MAJA 9 ULICA

930631 R3 726 ULICA 25. MAJA ULICA 79 VAŠKA
25. MAJA 9 ULICA

64. 930640 R3 726 KRANJČEVA ULICA JP 930621 117 VAŠKA
CVETNA 12 ULICA

930641 R3 726 KRANJČEVA ULICA JP 930621 117 VAŠKA
CVETNA 12 ULICA

65. 930650 R3 726 PARTIZANSKA ULICA PARTIZANSKA 316 VAŠ. UL.
GOST. ŠKORP. ULICA 14 BANK. 0,5 M

930651 R3 726 PARTIZANSKA ULICA PARTIZANSKA 316 VAŠ. UL.
GOST. ŠKORP. ULICA 14 BANK. 0,5 M

66. 930660 JP 930651 MLADINSKA ULICA MLADINSKA 266 VAŠ. UL.
PART. UL. 5 ULICA 27 BANK. 0,5 M

930661 JP 930651 MLADINSKA ULICA MLADINSKA 266 VAŠ. UL.
PART. UL. 5 ULICA 27 BANK. 0,5 M

67. 930670 JP 930511 TRAVNIŠKA ULICA ZT 588 VAŠK A UL.
MLINSKA UL. 30 JAREK MAK. 339 M

930671 JP 930511 TRAVNIŠKA ULICA ZT 588 VAŠK A UL
MLINSKA UL. 30 JAREK MAK. 339 M

68. 930680 R3 726 ULICA ŠTEFANA RAJA ZT 218 VAŠ. UL.
ŠT. KOV. 60 JAREK BANK. 0,5 M

930681 R3 726 ULICA ŠTEFANA RAJA ZT 218 VAŠ. UL.
ŠT. KOV. 60 JAREK BANK. 0,5 M

69. 930690 JP 930681 ROŽNA ULICA R3 726 196 VAŠ. UL.
UL. ŠT. RAJA 6 ŠT. KOVAČA 50 BANK. 0,5 M

930691 JP 930681 ROŽNA ULICA R3 726 196 VAŠ. UL.
UL. ŠT. RAJA 6 ŠT. KOVAČA 50 BANK. 0,5 M

70. 930700 R3 726 KRATKA ULICA KRATKA ULICA 9 74 VAŠ. UL.
ŠT. KOV. 98 BANK. 0,5 M

930701 R3 726 KRATKA ULICA KRATKA ULICA 9 74 VAŠ. UL.
ŠT. KOV. 98 BANK. 0,5 M

71. 930710 R3 726 ULICA PRI VRTCU JP 930621 124 VAŠ. UL.
ŠT. KOVAČA 97 CVETNA 6 BANK. 0,5 M

930711 R3 726 ULICA PRI VRTCU JP 930621 124 VAŠ. UL.
ŠT. KOVAČA 97 CVETNA 6 BANK. 0,5 M

72. 930720 JP 930531 ULICA POD LOGOM LC 430011 1302 MAK. 476 M
POD LOGOM 2 POK. NEDELICA ŠIR. C. 3 M

930721 JP 930531 ULICA POD LOGOM LC 430011 1302 MAK. 476 M
POD LOGOM 2 POK. NEDELICA ŠIR. C. 3 M

73. 930730 JP 930771 ZA ŠKREDNJAMI JP 930531 416 VAŠKA
POD LOGOM 24 4. MAJA 22 POT

930731 JP 930771 ZA ŠKREDNJAMI JP 930531 416 VAŠKA
POD LOGOM 24 4. MAJA 22 POT

74. 730740 R3 726 ULICA PRI LC 430011 384 POLJSKA
ŠT. KOV. 16 POKOPALIŠČU PRI VAGI POT

730741 R3 726 ULICA PRI LC 430011 384 POLJSKA
ŠT. KOVAČA 16 POKOPALIŠČU PRI VAGI POT

75. 730750 JP 930721 ZA POPOV LOG JP 930741 414 POLJSKA
POK. NEDELICA POT

730751 JP 930721 ZA POPOV LOG  JP 930741 414 POLJSKA
POK. NEDELICA POT

76. 930760 POD LOGOM 37 POT PROTI CERKVI JP 930741 212 POLJSKA
POT

930761 POD LOGOM 37 POT PROTI CERKVI JP 930741 212 POLJSKA
POT
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77. 930770 JP 930721 PRI POKOPALIŠČU LC 430011 259 POLJSKA
POK. NEDELICA POT

930771 JP 930721 PRI POKOPALIŠČU LC 430011 259 POLJSKA
POK. NEDELICA POT

78. 930780 LC 430011 POT PRI VAGI ZT 166 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

930781 LC 430011 POT PRI VAGI ZT 166 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

79. 930790 LC 430021 POT V JP 931261 470 POLJSKA
KRČEVINAH POT

930791 LC 430021 POT V JP 931261 470 POLJSKA
KRČEVINAH POT

80. 930800 JP 931261 VAŠKA ULICA V LC 430021 320 VAŠKA
NEDELICA 151/B NEDELICI–GAJIČ NEDELICA 154 ULICA

930801 JP 931261 VAŠKA ULICA V LC 430021 320 VAŠKA
NEDELICA 151/B NEDELICI–GAJIČ NEDELICA 154 ULICA

81. 930810 LC 430021 VAŠKA ULICA V JP 931251 377 VAŠKA
NEDELICA 133 NEDELICI–GAJIČ NEDELICA 151/B ULICA

830811 LC 430021 VAŠKA ULICA V JP 931251 377 VAŠKA
NEDELICA 133 NEDELICI–GAJIČ NEDELICA 151/B ULICA

82. 930820 JP931261 VAŠKA ULICA V NEDELICA 143 196 VAŠKA
NEDELICA 150 NEDELICI–GAJIČ ULICA

930821 JP931261 VAŠKA ULICA V NEDELICA 143 196 VAŠKA
NEDELICA 150 NEDELICI–GAJIČ ULICA

83. 930830 LC 430021 ULICA PROTI LC 430011 139 VAŠKA
NEDELICA 154 POKOPALIŠČU POKOPALIŠČE ULICA

930831 LC 430021 ULICA PROTI LC 430011 139 VAŠKA
NEDELICA 154 POKOPALIŠČU POKOPALIŠČE ULICA

84. 930840 NEDELICA 121 ULICA PROTI FORTUNU LC 430021 199 VAŠKA
NEDELICA 130 ULICA

930841 NEDELICA 121 ULICA PROTI FORTUNU LC 430021 199 VAŠKA
NEDELICA 130 ULICA

85. 930850 LC 430021 ULICA PROTI KUČKU JP 930861 827 VAŠKA
NEDELICA 108 NEDELICA 98 ULICA

930851 LC 430021 ULICA PROTI KUČKU JP 930861 827 VAŠKA
NEDELICA 108 NEDELICA 98 ULICA

86. 930860 MEJA K. O. GINJEVEC–NEDELICA LC 430021 1252 VAŠKA
DOBROVNIK NEDELICA 81 ULICA

930861 MEJA K. O. GINJEVEC–NEDELICA LC 430021 1252 VAŠKA
DOBROVNIK NEDELICA 81 ULICA

87. 930870 JP 930861 ULICA PROTI NEDELICA 101 72 VAŠKA
NEDELICA 96/A BAKANU ULICA

930871 JP 930861 ULICA PROTI NEDELICA 101 72 VAŠKA
NEDELICA 96/A BAKANU ULICA

88. 830880 JP 930861 ULICA PRI JARKU NEDELICA 95/A 112 VAŠKA
NEDELICA 95 ULICA

830881 JP 930861 ULICA PRI JARKU NEDELICA 95/A 112 VAŠKA
NEDELICA 95 ULICA

89. 930890 LC 430021 ULICA PRI JP 930961 115 VAŠKA
NEDELICA 56 REŽONJI ULICA

930891 LC 430021 ULICA PRI JP 930961 115 VAŠKA
NEDELICA 56 REŽONJI ULICA

90. 930900 JP 930961 ULICA PROTI JP 930861 640 VAŠKA
GRAMOZNICI ULICA

930901 JP 930961 ULICA PROTI JP 930861 640 VAŠKA
GRAMOZNICI ULICA

91. 930910 JP 930861 POT V DŽOTE JP 930931 715 POLJSKA
PRI GRAMOZNICI POT

930911 JP 930861 POT V DŽOTE JP 930931 715 POLJSKA
PRI GRAMOZNICI POT

92. 930920 JP 930901 POT V ČEKEJCE JP 930931 756 POLJSKA
POT

930921 JP 930901 POT V ČEKEJCE JP 930931 756 POLJSKA
POT

93. 930930 ZT POT V ČEKEJCE JP 930961 722 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

930931 ZT POT V ČEKEJCE JP 930961 722 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

94. 930940 JP 930931 POT V DŽOTE ZT 665 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

930941 JP 930931 POT V DŽOTE ZT 665 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT
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95. 930950 JP 930931 POT V FARKAŠVCE JP 930961 858 POLJSKA
POT

930951 JP 930931 POT V FARKAŠVCE JP 930961 858 POLJSKA
POT

96. 930960 LC 430021 ULICA V FARKAŠOVCE ZT 2211 VAŠKA
GOZDNA MEJA ULICA

930961 LC 430021 ULICA V FARKAŠOVCE ZT 2211 VAŠKA
GOZDNA MEJA ULICA

97. 930970 JP 930961 POT V FARKAŠOVCIH MEJA K. O. 192 POLJSKA
BREZOVICA POT

930971 JP 930961 POT V FARKAŠOVCIH MEJA K. O. 192 POLJSKA
BREZOVICA POT

98. 930980 LC 430021 POT V TREBEŽ MEJA K. O. 1127 POLJSKA
BREZOVICA POT

930981 LC 430021 POT V TREBEŽ MEJA K. O. 1127 POLJSKA
BREZOVICA POT

99. 930990 LC 430021 POT V TREBEŽ ZT 326 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

930991 LC 430021 POT V TREBEŽ ZT 326 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

100. 931010 JP 931021 POT ZA GAJIČ JP 930821 581 POLJSKA
NEDELICA 58 NEDELICA 148 POT

931011 JP 931021 POT ZA GAJIČ JP 930821 581 POLJSKA
NEDELICA 58 NEDELICA 148 POT

101. 931020 JP 931011 POT ZA BREZJE JP 931051 202 POLJSKA
POT

931021 JP 931011 POT ZA BREZJE JP 931051 202 POLJSKA
POT

102. 931030 LC 430021 ULICA ZA GAJIČ JP 931261 903 759 M MAK.
NEDELICA 62 PRI KRIŽU ŠIR. C. 3,0 M

931031 LC 430021 ULICA ZA GAJIČ JP 931261 903 759 M MAK.
NEDELICA 62 PRI KRIŽU ŠIR. C. 3,0 M

103. 931040 JP 931031 POT ZA BREZJE LC 430021 1342 POLJSKA
POT

931041 JP 931031 POT ZA BREZJE LC 430021 1342 POLJSKA
POT

104. 931050 JP 931041 POT ZA BREZJE LC 320021 743 POLJSKA
POT

931051 JP 931041 POT ZA BREZJE LC 320021 743 POLJSKA
POT

105. 931060 JP 931261 POT V BREZJU ZT JAREK 243 POLJSKA
POT

931061 JP 931261 POT V BREZJU ZT JAREK 243 POLJSKA
POT

106. 931070 JP 931081 POT NA GOSPODSKEM ZT–MEJA 584 POLJSKA
K.O. LIPA POT

931071 JP 931081 POT NA GOSPODSKEM ZT–MEJA 584 POLJSKA
K.O. LIPA POT

107. 931080 JP 931151 POT NA GOSPODSKEM ZT–MEJA 562 POLJSKA
K.O. LIPA POT

931081 JP 931151 POT NA GOSPODSKEM ZT–MEJA 562 POLJSKA
K.O. LIPA POT

108. 931090 JP 931151 POT NA GOSPODSKEM ZT–MEJA 573 POLJSKA
K.O. LIPA POT

931091 JP 931151 POT NA GOSPODSKEM ZT–MEJA 573 POLJSKA
K.O. LIPA POT

109. 931100 JP 931151 POT NA GOSPODSKEM ZT–MEJA 578 POLJSKA
K.O. LIPA POT

931101 JP 931151 POT NA GOSPODSKEM ZT–MEJA 578 POLJSKA
K.O. LIPA POT

110. 931110 JP 931151 POT NA KRČEVINE R3 726 268 POLJSKA
POT

931111 JP 931151 POT NA KRČEVINE R3 726 268 POLJSKA
POT

111. 931120 JP 931151 POT NA KRČEVINE R3 726 320 POLJSKA
POT

931121 JP 931151 POT NA KRČEVINE R3 726 320 POLJSKA
POT

112. 931130 JP 931151 POT NA KRČEVINE R3 726 350 POLJSKA
POT

931131 JP 931151 POT NA KRČEVINE R3 726 350 POLJSKA
POT
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113. 931140 JP 931151 POT NA KRČEVINAH R3 726 401 POLJSKA
POT

931141 JP 931151 POT NA KRČEVINAH R3 726 401 POLJSKA
POT

114. 931150 LC 050082 POT NA GOSPODSKO JP 930391 1392 POLJSKA
POT

931151 LC 050082 POT NA GOSPODSKO JP 930391 1392 POLJSKA
POT

115. 931160 JP 931341 PRI ROMSKEM NASELJU R3 726 522 POLJSKA
POT

931161 JP 931341 PRI ROMSKEM NASELJU R3 726 522 POLJSKA
POT

116. 931170 ZT VAŠKA ULICA V ZT 292 268 M MAK.
GOMILICE 42 VASI GOMILICE JAREK ŠIR. C. 2,5 M

931171 ZT VAŠKA ULICA V ZT 292 268 M MAK.
GOMILICE 42 VASI GOMILICE JAREK ŠIR. C. 2,5 M

117. 931180 JP 931341 POT V GOŠČE ZT 1027 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

931181 JP 931341 POT V GOŠČE ZT 1027 POLJSKA
GOZDNA MEJA POT

118. 931190 JP 931341 POT V GLOBANCE ZT 451 POLJSKA
JAREK POT

931191 JP 931341 POT V GLOBANCE ZT 451 POLJSKA
JAREK POT

119. 931200 LC 050081 POT V GOŠČE ZT 819 POLJSKA
JAREK POT

931201 LC 050081 POT V GOŠČE ZT 819 POLJSKA
JAREK POT

120. 931210 ZT POT NA KRČEVINAH R3 726 414 POLJSKA
GOMILICE 88 POT

931211 ZT POT NA KRČEVINAH R3 726 414 POLJSKA
GOMILICE 88 POT

121. 931220 ZT POT NA JP 931211 480 POLJSKA
GOMILICE 113 KRČEVINAH POT

931221 ZT POT NA JP 931211 480 POLJSKA
GOMILICE 113 KRČEVINAH POT

122. 931230 ZT VAŠKA ULICA R3 726 977 VAŠKA
GOMILICE 81 V NASELJU GOMILICE PRI KRIŽU ULICA

931231 ZT VAŠKA ULICA R3 726 977 VAŠKA
GOMILICE 81 V NASELJU GOMILICE PRI KRIŽU ULICA

123. 931240 ZT POT NA JP 931251 718 POLJSKA
GOMILICE 117 KRČEVINE POT

931241 ZT POT NA JP 931251 718 POLJSKA
GOMILICE 117 KRČEVINE POT

124. 931250 JP 931261 POT NA R3 726 538 POLJSKA
KRČEVINE POT

931251 JP 931261 POT NA R3 726 538 POLJSKA
KRČEVINE POT

125. 931260 ZT GOMILICE–NEDELICA ZT 345 VAŠKA
GOMILICE 133/A NEDELICA KRIŽ POT

931261 ZT GOMILICE–NEDELICA ZT 1345 VAŠKA
GOMILICE 133/A NEDELICA KRIŽ POT

126. 931270 JP 931261 POT V BREZJE ZT JAREK 245 POLJSKA
POT

931271 JP 931261 POT V BREZJE ZT JAREK 245 POLJSKA
POT

127. 931280 JP 931041 POT V BREZJE JP 931291 191 POLJSKA
POT

931281 JP 931041 POT V BREZJE JP 931291 191 POLJSKA
POT

128. 931290 JP 931261 POT V BREZJE ZT JAREK 909 POLJSKA
POT

931291 JP 931261 POT V BREZJE ZT JAREK 909 POLJSKA
POT

129. 931300 JP 931261 POT V BREZJU ZT–MEJA 1350 POLJSKA
K.O. BREZOV. POT

931301 JP 931261 POT V BREZJU ZT–MEJA 1350 POLJSKA
K.O. BREZOV. POT

130. 931310 ZT POT V ZT–MEJA 1225 POLJSKA
GOMILICE 135 ROKANOVICO K.O. BREZOV. POT

931311 ZT POT V ZT–MEJA 1225 POLJSKA
GOMILICE 135 ROKANOVICO K.O. BREZOV. POT
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131. 931320 ZT POT V ZT–MEJA 869 POLJSKA
GOMILICE 148/A ROKANOVICO K.O. BREZOV. POT

931321 ZT POT V ZT–MEJA 869 POLJSKA
GOMILICE 148/A ROKANOVICO K.O. BREZOV. POT

132. 931330 JP 931321 POT V JP 931411 317 POLJSKA
ROKANOVICO POT

931331 JP 931321 POT V JP 931411 317 POLJSKA
ROKANOVICO POT

133. 931340 ZT POT V JP 931331 1139 POLJSKA
GOMILICE 82 ROKANOVICO POT

931341 ZT POT V JP 931331 1139 POLJSKA
GOMILICE 82 ROKANOVICO POT

134. 931350 LC 050081 POT V SENOŽETIH ZT JAREK 339 POLJSKA
POT

931351 LC 050081 POT V SENOŽETIH ZT JAREK 339 POLJSKA
POT

135. 931360 LC 050081 POT V SENOŽETIH JP 931371 655 POLJSKA
POT

931361 LC 050081 POT V SENOŽETIH JP 931371 655 POLJSKA
POT

136. 931370 ZT–MEJA K. O. GOMILICE–BREZOVICA JP 931411 1060 VAŠKA
BREZOVICA POT

931371 ZT–MEJA K. O. GOMILICE–BREZOVICA JP 931411 1060 VAŠKA
BREZOVICA POT

137. 931380 LC 050081 POT V SENOŽETIH JP 931371 549 POLJSKA
POT

931381 LC 050081 POT V SENOŽETIH JP 931371 549 POLJSKA
POT

138. 931390 LC 050081 POT V SENOŽETIH JP 931371 481 POLJSKA
POT

931391 LC 050081 POT V SENOŽETIH JP 931371 481 POLJSKA
POT

139. 931400 LC 050081 POT V SENOŽETIH JP 931371 386 POLJSKA
POT

931401 LC 050081 POT V SENOŽETIH JP 931371 386 POLJSKA
POT

140 931410 ZT VAŠKA ULICA JP 931371 567 VAŠKA
GOMILICE 21/A V NASELJU GOMILICE ULICA

931411 ZT VAŠKA ULICA JP 931371 567 VAŠKA
GOMILICE 21/A V NASELJU GOMILICE ULICA

141. 931420 ZT VAŠKA ULICA ZT 488 VAŠKA
GOMILICE 88 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 148/A ULICA

931421 ZT VAŠKA ULICA ZT 488 VAŠKA
GOMILICE 88 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 148/A ULICA

142. 931430 ZT VAŠKA ULICA ZT 102 VAŠKA
GOMILICE 95 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 92 ULICA

931431 ZT VAŠKA ULICA ZT 102 VAŠKA
GOMILICE 95 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 92 ULICA

143. 931440 ZT VAŠKA ULICA ZT 161 VAŠKA
GOMILICE 141 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 100 ULICA

931441 ZT VAŠKA ULICA ZT 161 VAŠKA
GOMILICE 141 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 100 ULICA

144. 931450 ZT VAŠKA ULICA ZT 549 VAŠKA
GOMILICE 97 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 139/A ULICA

931451 ZT VAŠKA ULICA ZT 549 VAŠKA
GOMILICE 97 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 139/A ULICA

145. 931460 ZT VAŠKA ULICA ZT 156 VAŠKA
GOMILICE 101 V VASI GOMILICE GOMILICE 107 ULICA

931461 ZT VAŠKA ULICA ZT 156 VAŠKA
GOMILICE 101 V VASI GOMILICE GOMILICE 107 ULICA

146. 931470 ZT VAŠKA ULICA ZT 130 VAŠKA
GOMILICE 131 V VASI GOMILICE GOMILICE 107 ULICA

931471 ZT VAŠKA ULICA ZT 130 VAŠKA
GOMILICE 131 V VASI GOMILICE GOMILICE 107 ULICA

147. 931480 ZT VAŠKA ULICA ZT 192 VAŠKA
GOMILICE 133 V VASI GOMILICE GOMILICE 136 ULICA

931481 ZT VAŠKA ULICA ZT 192 VAŠKA
GOMILICE 133 V VASI GOMILICE GOMILICE 136 ULICA

148. 931490 ZT VAŠKA ULICA ZT 365 VAŠKA
GOMILICE 117 V VASI GOMILICE GOMILICE 127 ULICA

931491 ZT VAŠKA ULICA ZT 365 VAŠKA
GOMILICE 117 V VASI GOMILICE GOMILICE 127 ULICA
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149. 931500 ZT VAŠKA ULICA ZT 311 VAŠKA
GOMILICE 50 V VASI GOMILICE GOMILICE 72 ULICA

931501 ZT VAŠKA ULICA ZT 311 VAŠKA
GOMILICE 50 V VASI GOMILICE GOMILICE 72 ULICA

150. 931510 ZT VAŠKA ULICA ZT 98 VAŠKA
GOMILICE 66 V VASI GOMILICE GOMILICE 70 ULICA

931511 ZT VAŠKA ULICA ZT 98 VAŠKA
GOMILICE 66 V VASI GOMILICE GOMILICE 70 ULICA

151. 931520 ZT VAŠKA ULICA LC 050083 532 VAŠKA
GOMILICE 35 V VASI GOMILICE GOMILICE POK. ULICA

931521 ZT VAŠKA ULICA LC 050083 532 VAŠKA
GOMILICE 35 V VASI GOMILICE GOMILICE POK. ULICA

152. 930530 ZT VAŠKA ULICA ZT 113 VAŠKA
GOMILICE 31/A V VASI GOMILICE GOMILICE 33 ULICA

930531 ZT VAŠKA ULICA ZT 113 VAŠKA
GOMILICE 31/A V VASI GOMILICE GOMILICE 33 ULICA

153. 931540 ZT GOMILICE–TRNJE ZT–MEJA 646 POT MED
GOMILICE 27 K.O. TRNJE NASELJEMA

931541 ZT GOMILICE–TRNJE ZT 646 POT MED
GOMILICE 27 K.O. TRNJE NASELJEMA

154 931550 ZT ULICA PROTI PETKU ZT 33 VAŠKA
GOMILICE 13 GOMILICE 14/A ULICA

931551 ZT ULICA PROTI PETKU ZT 33 VAŠKA
GOMILICE 13 GOMILICE 14/A ULICA

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republi-
ke Slovenije za ceste št. 347–06/98–03/Brank od 30. 7.
1998.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi Uradnem

listu RS.

Št. 32/98–05
Turnišče, dne 7. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

3912. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Obči-
ne Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet
občine Turnišče na 33. seji dne 19. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-

pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Turnišče in po-

stopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
Občinske ceste na območju Občine Turnišče so vse

javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
Občinske ceste so kategorizirajo na lokalne ceste in

javne poti.

5. člen
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet

občine Turnišče na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-

hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeš-

čenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.
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Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
lagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti uteme-
ljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Turnišče na predlog žu-
pana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s

katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se

zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za

parkirišče, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Turnišče na predlog žu-
pana.

9. člen
Nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet (deset) let, če se njen prenos opravi brezplačno
(če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če
je vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozd-
nih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Turnišče na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti,

ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so
namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij občine njihovim upravljavcem.

11. člen
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,

upravlja Občina Turnišče.

12. člen
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-

rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-

ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste.

Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in

vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajane postopkov za izbor izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah za-

gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene pora-
be občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Turnišče;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se

zagotavljajo v občinskem proračunu.
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III. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v

skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali ob-
jektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služ-
nost za takšno izvedbo.

16. člen
Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v

skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.

17. člen
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-

konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz

prejšnje teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zako-
nom.

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlasti-
tve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določite višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste

določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

20. člen
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.

21. člen
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi

graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-

ste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
vorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze krije inve-
stitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in
napeljav.

23. člen
Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o grad-

nji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje ozi-
roma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja
dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

Določbe te teze veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-

ti tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov in tretjega odstavka
29. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je odgo-
voren pristojen občinski upravni organ za ceste.

25. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska

javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z od-
dajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo
gospodarske javne službe.

Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpi-
sa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine
Turnišče.
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Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko Občinski svet občine Turnišče na predlog župa-
na odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh
cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju kra-
jevne skupnosti. Občinski svet občine Turnišče hkrati določi
tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sreds-
tva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi odgovor-
no osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je
Občina Turnišče subsidiarno odgovorna.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

26. člen
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-

nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba občin-
ske uprave za ceste.

27. člen
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet skrbi pristojna
služba občinske uprave za ceste.

28. člen
Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko zaradi

zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na držav-
no cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno pri-
dobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščena
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je
dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.

V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

29. člen
Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej

cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. po-
sebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega
vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno),

lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepo-
ve ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.

Predstojnik pristojne službe občinske uprave za ceste
mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge
alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega
inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih
javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s
prometno signalizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka te teze, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdr-
ževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih
javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o
teh ukrepih obvestiti tudi pristojna služba občinske uprave
za ceste.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 50. člena tega
odloka.

Določbe tega člena se ne nanašajo na prometno ure-
ditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.

30. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob

občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojne službe občinske uprave za ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste izda soglas-
je iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m.
Določbe te teze se ne uporabljajo za območja, urejena

s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Turnišče.

31. člen
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-

petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
dovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Turnišče, se smejo napeljevati oziroma po-
stavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko zahte-
va od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali presta-
vi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
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Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko odklo-
ni izdajo soglasja iz prvega odstavka te teze, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

32. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski

cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe
občinske uprave za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka te teze ni potrebno, če
so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje
in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvot-
no stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in

opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ce-
ste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

34. člen
Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede

osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom

presegajo s prepisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izred-
ni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

35. člen
Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in

dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci red-
nega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tret-
jega odstavka prejšnje teze, policist izključi iz prometa. Izva-
jalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-

čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta služba odda najugodnejšemu ponudniku za oprav-
ljanje teh dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno-
sti je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za
ceste.

37. člen
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-

stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne službe
občinske za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi
pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova oprem-
ljenost s prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka te teze.

38. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega

prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

39. člen
Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno

ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 38. člena
tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko pri-

stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
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bočnega vetra in podobnega, razglasi za varovalni gozd v
skladu s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike, morajo sodelovati s pristojno
službo občinske uprave za ceste in prilagoditi vrsto in obseg
del tako, da se zavaruje cesta.

Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev glede na pomen, ki ga imajo takšna
dela za varstvo občinske ceste.

41. člen
Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali

ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe občin-
ske uprave za ceste.

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanje lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

42. člen
Gramozne jame za izkop gramoza lahko obratujejo le v

takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.

43. člen
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti pristojne službe občinske upra-
ve za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki
jih določa soglasje.

44. člen
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko

cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drugi material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek materiala ali kako
drugače onesnaževati cesto;

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

45. člen
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-

sa s takšnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišče.
Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih

cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišče.

46. člen
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok

vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroči škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jar-
kov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi zameti, hrupom,
slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogo-
če postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah ob-
jektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

47. člen

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena
tega odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se
lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne



Uradni list Republike Slovenije Št. 77 / 13. 11. 1998 / Stran 6107

ceste. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

48. člen
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste

izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ceste obve-
sti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca red-
nega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti prilo-
žena od pristojne služba občinske uprave za ceste potrjena
prometno tehnična dokumentacija začasne prometne uredi-
tve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 5. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovolje-
nja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapore ceste, o načinu in
času trajanj njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

49. člen
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto

v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja
ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali
storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske
ceste (polje preglednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišče ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do od-
škodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredi-
ta lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju pristojne službe občinske uprave za ceste
iz 30. člena tega odloka.

50. člen
Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Ob-

činski svet občine Turnišče na predlog župana, razen v
primerih iz 29. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cesta,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči pristojna služba
občinske uprave za ceste s sklepom. Pristojna služba občin-
ske uprave za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za
postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

51. člen
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-

činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obvešča-
nje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna služba ob-
činske uprave za ceste lahko izda soglasje za njihovo posta-
vite znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna sig-
nalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavite pristojna služba občinske upra-
ve za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo
biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na
njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov na
naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejam ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Turnišče. Transparenti morajo biti izobešenih
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

52. člen
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) oprav-

ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parki-
ranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določ-
bo 37. in 38. členom tega odloka zagotoviti ustrezen priklju-
ček oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki-
riščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti pristojna
služba občinske uprave za ceste.

53. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku

pridobitve dovoljenja za poseg v prostoru in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 50. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.
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VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

54. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov

o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

55. člen
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

56. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih

cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost pro-
meta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prome-
tu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da
se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiala
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka

in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župa-
na, pristojno službo občinske uprave za ceste in policijo.

Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

57. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 30. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31.
člena);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (33. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (36. člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
37. člena);

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska
cesta (drugi odstavek 40. člena);

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(41. člen);

– brez soglasja ob cesti odpira peskokope in glinoko-
pe, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrže-
vanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (42. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (42. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih
ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na
njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (44. člen);
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– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člen);

– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso oblo-
žene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (dru-
gi odstavek 45. člena);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 46. člena);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo ob-
činske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
47. člena);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za kateri ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 48. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 48. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja (51. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

58. člen
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se za prekr-

šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnje teze.

59. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
– če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo

varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člen);
– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob

morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

60. člen
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne da na
razpolaga potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek
23. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občinske
uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukci-
je občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljav-
cev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi
pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23.
člena).

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili

priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
prepisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni
službi občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 39. člena tega odloka.

62. člen
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob

občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

63. člen
Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-

stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list RS, št. 38/81, 7/86 in 37/87)
se morajo prilagoditi določbam 50. in. 51. člena tega odlo-
ka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po
uveljavitvi tega predpisa.

Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 38/81, 7/86 in 37/87 ali so postavljeni v nasprotju
s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

64. člen
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-

ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

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

nem listu RS.

Št. 33/98-04
Turnišče, dne 19. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

ŽALEC

3913. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Žalec za leto 1998

Na podlagi 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 29. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Žalec za leto 1998
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1. člen
V odloku o proračunu Občine Žalec za leto 1998 (Urad-

ni list RS, št. 56/98) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
Proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:

V tolarjih
Bilanca prihodkov in račun financiranja

odhodkov

prihodki 2.778,900.000 0
odhodki 2.601,100.000 177,800.000
primanjkljaj 177,800.000
presežek 177,800.000

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

nem listu RS.

Št. 40302/0002/98
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

3914. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v
Občini Žalec

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 8/90 in 26/92) in 20. člena statuta Občine Žalec (Urad-
ni list RS, št. 34/95 in 16/96) je Občinski svet občine
Žalec na 37. seji dne 29. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o razglasitvi naravnih znamenitosti

v Občini Žalec

I. TEMELJNA DOLOČBA

1. člen
Z namenom, da bi ohranili in zagotovili posebno druž-

beno varstvo naravne dediščine v Občini Žalec, razglaša
Občinski svet občine Žalec naravne znamenitosti v občini
Žalec, kot tiste dele, ki imajo posebno znanstveno, estet-
sko, kulturno in zgodovinsko vrednost.

II. RAZGLASITEV

2. člen
Za naravne znamenitosti se razglasijo:
A) Naravni spomeniki – geomorfološki, hidrološki in

botanični
1. Krvavica – geomorfološki površinski in podzemeljski

ter botanični naravni spomenik (NS);
2. Potok Ponikvica s kraško jamo Pekel – hidrološko-

geomorfološki naravni spomenik:
2.1 Izvir Ponikvice (do požiralnikov) - površinski hidro-

loški naravni spomenik;
2.2 Požiralniki v Lokah - površinski hidrološko-geomor-

fološki naravni spomenik;

2.3 Jama Pekel z dolino Peklenščice - podzemeljski
geomorfološko-hidrološki naravni spomenik

3. Jama Škadovnica - podzemeljski geomorfološki na-
ravni spomenik;

4. Jama Vetrnica - podzemeljski geomorfološko-hidro-
loški naravni spomenik;

5. Podgrajska jama (Podgreška jama) - podzemeljski
geomorfološko-hidrološki naravni spomenik;

6. Kamnita hiša ali Bezgečeva jama - podzemeljski geo-
morfološko-hidrološki naravni spomenik;

7. Tajna jama - podzemeljski geomorfološko-hidrološki
naravni spomenik.

B) Krajinski parki
Krajinski park Ponikovski kras.

3. člen
V tem odloku razglašene naravne znamenitosti so opi-

sane z varstveno skupino, varstvenim z režimom, varstveno
namembnostjo, razvojno usmeritvijo in lokacijo – parcelnimi
številkami oziroma opisom meje.

Sestavni del odloka (priloge) so tudi karte v M 1:5000
– TTN IN PKN, seznam lastnikov in parcel oziroma imetnikov
pravice upravljanja ter strokovna obrazložitev (Dopolnjene
strokovne osnove za razglasitev naravnih znamenitosti v Ob-
čini Žalec, št. 02-2207/1-98-MT/FR in dopolnitev, št.
02-2207/2-98), ki so na vpogled na Občini Žalec, Oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve.

III. OPIS POSAMEZNIH ZNAMENITOSTI – NARAVNI
SPOMENIKI

4. člen
1. Krvavica
Varstvena skupina: geomorfološki površinski in podze-

meljski ter botanični naravni spomenik
Varstveni režim:
Velja varstveni režim, s katerim bo preprečeno razvred-

notenje, poškodovanje ali uničenje geomorfološke površin-
ske in podzemeljske ter botanične naravne dediščine. Tako
so prepovedani naslednji posegi:

– gradbena dela (graditev vseh vrst stavb, cest in infra-
strukturnih naprav);

– polaganje energetskih in komunalnih vodov v nad-
zemni in podzemni izvedbi;

– kopanje ali gospodarsko izkoriščanje rudnin;
– jemanje kamninskih vzorcev, vrtanje in drugi posegi;
– obiskovanje jame;
– uničevanje, poškodovanje ali odstranjevanje sigastih

tvorb in drugega inventarja jame;
– kakršnokoli onesnaževanje sten in tal jame (z raznimi

odpadki, podpisi ipd.);
– gradnja poti po jami in njeno osvetljevanje;
– nabiranje in odnašanje petrografskih, mineralnih in

paleontoloških vzorcev;
– spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal;
– odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage,

odlaganje odpadnih materialov ter izvajanje vseh vrst zemelj-
skih del (planiranje terena, zasipavanje depresij ipd.);

– povzročanje hrupa, vibracij ali eksplozij;
– odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije;
– spreminjanje kulture rastišč (npr. izkrčenje drevesne

ali grmovne vegetacije, pogozdovanje ipd.), zastornosti ali
osončenosti rastišč;

– spreminjanje rastnega potenciala rastišč z vnosom
naravnih in umetnih gnojil;

– izvajanje takšnih melioracijskih in regulacijskih del v
okolici, katerih škodljive posledice bi bilo mogoče čutiti na
območju naravne dediščine;
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– kakršnokoli onesnaževanje površinske in talne vode
na območju naravne dediščine;

– lovljenje, nabiranje, preganjanje in uničevanje živali,
ki so pod posebnim varstvom;

– vznemirjanje živali, ki so pod posebnim varstvom (prib-
liževanje gnezdiščem ter prostorom, kjer se živali zadržuje-
jo, hranijo in razmnožujejo, umetno osvetljevanje živali, nji-
hovih gnezdišč in bivališč);

– gradnja obor za divjad;
– trganje cvetja, izkopavanje, nabiranje semen in plo-

dov ter poškodovanje ali lomljenje rastlin, ki so pod poseb-
nim varstvom;

– spreminjanje sestave biocenoze z naseljevanjem vrst;
– zatiranje škodljivcev s kemičnimi zaščitnimi sredstvi;
– postavljanje svetil, reklamnih in drugih tabel, zna-

menj ali svetlobnih napisov;
– izvajanje takšnih sprostitvenih in športnih aktivnosti,

ki škodljivo vplivajo na naravno dediščino (npr. hoja izven
poti, plezanje po skalnih stenah ipd.);

– vožnja z vsemi vrstami vozil izven javnih prometnic.
S soglasjem pristojne naravovarstvene službe je izje-

moma mogoče:
– urediti naravno dediščino za obisk javnosti (npr. za-

varovati vhod v jamo, napraviti steze in poti za obiskovalce,
razgledišča, počivališča, postaviti ograje, table z obvestili in
opozorili ipd.);

– posegati v vegetacijo zaradi boljše predstavitve na-
ravne dediščine (npr. čiščenje drevja in grmovja, ki zastira
pogled na objekt ipd.);

– znanstveno raziskovati naravno dediščino;
– gospodarsko izkoriščati gozd v skladu z zakonom o

gozdovih;
– loviti divjad v skladu z zakonom o varstvu, gojitvi in

lovu divjadi ter o upravljanju lovišč in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi ter z zakonom o gozdovih.

Varstvena namembnost: ohraniti značilne geomorfo-
loške tvorbe in rastišča zavarovanih rastlinskih vrst.

Razvojne usmeritve: naravni spomenik naj bi služil
znanstvenemu raziskovanju in vzgojno-izobraževalnemu de-
lu, hkrati pa kot pohodniško-izletniška točka popestritvi turi-
stične ponudbe območja.

Parcelne številke: k.o.Črni vrh, del parcele 934/13.
Meje zavarovanega območja: na severu se začne s

križanjem plastnice na nadm. v. 625 m in planinske poti
Tabor-Krvavica, teče po poti proti vzhodu do plastnice na
nadm. v. 775 m in po njej do parcelnih meja zemljišč s parc.
št. 934/14 in 914/2 (obe v k.o. Črni vrh) na jugu, se v
smeri zahod-severozahod spusti na cesto s parc. št. 1230/3
(k.o. Črni vrh), zavije po njej proti severu do plastnice na
nadm. v. 625 m in teče po njej proti severovzhodu do
izhodiščne točke.

Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5000, Celje
41 in Gornji Grad 50.

2. Potok Ponikvica s kraško jamo Pekel
2.1 Izvir Ponikvice (do požiralnikov)
Varstvena skupina: površinski hidrološki naravni spo-

menik.
Varstveni režim: velja varstveni režim za hidrološke na-

ravne spomenike.
Varstvena namembnost: spomeniška ali pričevalna,

vzgojno-izobraževalna in znanstveno-raziskovalna.
Razvojne usmeritve: ogledi, obiski, proučevanje ter ra-

ziskovanje brez poseganja v izvir, vodotok in njegovo ožjo
okolico.

Parcelne številke: k.o. Ponikva; parc. št. 649 (izvir
Ponikvice), parc. št. 636, 638, 646, 648, 650, 652/1,
654/1,2, 682/2, 1229/1,2, 1242/2, 1251, 1252, 1368,

1365, 1369/3, 1377, 1524/1,5, 1579/2, 1679/1 (tok
Ponikvice).

Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5000 Celje
5, 6.

2.2. Požiralniki v Lokah
Varstvena skupina: površinski hidrološko-geomorfološ-

ki naravni spomenik.
Varstveni režim: velja varstveni režim za hidrološke na-

ravne spomenike.
Varstvena namembnost: spomeniška ali pričevalna,

vzgojno-izobraževalna in znanstveno-raziskovalna.
Razvojne usmeritve: ogledi, obiski, proučevanje in raz-

iskovanje brez poseganja v njihovo bistvo.
Parcelne številke:
– k.o. Ponikva: parc. št. 1365 (I. požiralnik), parc. št.

1377 (II. požiralnik), parc. št. 1375 in 1376 (III. požiralnik);
– vplivno območje ali zaledje požiralnikov: 1362, 1363,

1364, 1365, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1379,
1407, 1408 in 1409 k.o. Ponikva,

Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5000 Celje 5.
2.3. Jama Pekel z dolino Peklenščice
Varstvena skupina: podzemeljski geomorfološko-hidro-

loški naravni spomenik.
Varstveni režim:
Prepovedano je:
1. v jamskem vhodu in njegovi okolici:
– vse vrste gradenj, razen v primeru zavarovanja in

varovanja jamskega vhoda;
– razna zemeljska dela, razen posegov, ki omogočajo

varen vstop v jamo;
– odlaganje vseh vrst organskih in anorganskih odpad-

kov;
– izkopavanje in odmetavanje materiala ali zasipanje

oziroma zakrivanje vhoda;
– poseganje v estetsko podobo vhoda ter njegovo oko-

lico;
– spreminjanje vegetacijske združbe;
2. v podzemeljski jami:
– lomljenje in odnašanje kapnikov ter drugega jamske-

ga inventarja;
– amaterska arheološka izkopavanja;
– podpisovanje na kapnike; onesnaževanje sten in tal z

odpadki;
– neprimerna gradnja poti in ograj ter osvetljevanje

(električna instalacija z obvezno sektorsko razsvetljavo s
svetili, ki imajo prilagojen spekter za zmanjšanje rasti alg);

– nezakonito lovljenje in odnašanje iz jame jamskih
živali;

– nabiranje jamskega inventarja za komercialne namene;
3. na širšem vplivnem območju jame:
– vse vrste gradbenih del, ki bi lahko onesnaževale ali

poškodovale podzemlje;
– povzročanje vibracij z detonacijami, kompresorji ...;
– spreminjanje vegetacijske odeje ali njeno odstranje-

vanje, kar ima vpliv na kemične in količinske spremembe
pronicujoče vode;

– odlaganje vseh vrst organskih in anorganskih odpad-
kov;

– spreminjati vodni režim vodotoka ter vanj speljevati
kanalizacijske cevi in odplake.

Varstvena namembnost: znanstveno-raziskovalna, bio-
topska in vzgojno-izobraževalna.

Razvojne usmeritve: turistična kraška jama. Od gospo-
darskih dejavnosti so sprejemljive vse oblike tradicionalne
rabe in “mehki” turizem. Rešiti je potrebno probleme komer-
cialne izrabe jame Pekel in probleme, povezane z nadaljnjim
raziskovanjem jame (glej prilogo: strokovne osnove za raz-
glasitev).
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Parcelne številke:
– vhod v jamo in ožje vplivno območje: parc. št. 1639-

gozd (vhod) in 1640-travnik k.o. Zalog;
– širše vplivno območje na jugu z dolino Peklenščice:

parc. št. 1649, 164, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654,
1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, k.o. Zalog;

– širše vplivno območje na severu, parc. št.: 1354,
1356, 1357, 1358, 1360, 1361, 1380, 1381, 1382,
1383, 1385, 1386, 1387, 1389, 1392, 1394, 1395,
1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403/1, 2, 3, 4, 1404,
1405, 1406, 1413/1, 2, k.o. Ponikva.

Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5000 Celje 5.
3. Jama Škadovnica
Varstvena skupina: podzemeljski geomorfološki narav-

ni spomenik.
Varstveni režim: velja varstveni režim za podzemeljske

geomorfološke naravne spomenike.
Varstvena namembnost: spomeniška ali pričevalna,

vzgojno-izobraževalna in znanstv.-raziskovalna.
Razvojne usmeritve: ohranja naj se naravno, avtentično

stanje.
Parcelne številke: k.o. Jeronim, parc. št. 1209/2 (vhod

v jamo), 1231 (vplivno območje oziroma zaledje).
Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5000, Gornji

grad 28.
4. Jama Vetrnica
Varstvena skupina: podzemeljski geomorfološko-hidro-

loški naravni spomenik.
Varstveni režim: velja varstveni režim za podzemeljske

geomorfološke naravne spomenike.
Varstvena namembnost: spomeniška ali pričevalna,

vzgojno-izobraževalna in znanstveno-raziskovalna.
Razvojne usmeritve: ohranja naj se naravno stanje,

potrebno je izključiti vsakršno gospodarsko ali kakšno dru-
go rabo.

Parcelne številke:
– k.o. Jeronim, p. št. 22/4 (vhod v jamo), 2/1, 2/2,

22/1, 22/2, 22/3; 23, 25 in 1332 (vplivno območje).
Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5 000 Gornji

grad 29.
5. Podgrajska jama (Podgreška jama)
Varstvena skupina: podzemeljski geomorfološko-hidro-

loški naravni spomenik.
Varstveni režim: velja varstveni režim za podzemeljske

geomorfološke naravne spomenike.
Varstvena namembnost: spomeniška ali pričevalna,

vzgojno-izobraževalna in znanstveno-raziskovalna.
Razvojne usmeritve: potrebno je ohraniti naravno stanje.
Parcelne številke: k.o. Jeronim, parc. št. 22/4 (vhod),

vplivno območje je isto kot pri jami Vetrnici.
Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5 000 Gornji

Grad 29.
6. Kamnita hiša ali Bezgečeva jama
Varstvena skupina: podzemeljski geomorfološko-hidro-

loški naravni spomenik.
Varstveni režim: velja varstveni ražim za podzemeljske

geomorfološke naravne spomenike.
Varstvena namembnost: spomeniška ali pričevalna,

vzgojno-izobraževalna in znanstveno-raziskovalna.
Razvojne usmeritve: ohraniti naravno stanje.
Parcelne številke: k.o. Studence, parc. št. 284 (vhod),

286 (vplivno območje oziroma zaledje jame).
Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5000

Celje 6.
7. Tajna jama
Varstvena skupina: podzemeljski geomorfološko-hidro-

loški naravni spomenik.

Varstvena namembnost: spomeniška ali pričevalna,
vzgojno-izobraževalna in znanstveno-raziskovalna.

Varstveni režim: velja varstveni režim za podzemeljske
geomorfološke naravne spomenike.

Razvojne usmeritve: ohraniti naravno stanje.
Parcelne številke: 507/10, 507/11, k.o. Dobrič.
Kartna priloga: izsek iz kart TTN in PKN 1:5000 Celje

3 in 4.

IV. OPIS POSAMEZNIH ZNAMENITOSTI – KRAJINSKI
PARKI

5. člen
1. Krajinski park »Ponikovski kras«
Utemeljitev
Ponikovski kras je območje s poudarjenim kvalitetnim

in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo in ima veliko
ekološko, biotsko in krajinsko vrednost, in sicer:

– velika gostota najpomembnejše naravne dediščine
(geološka, geomorfološka podzemeljska in površinska, hi-
drološka, gozdna, zoološka),

– izjemnost naravne dediščine,
– tipičnost (vsi kraški pojavi kot na matičnem krasu, le

da v manjših oblikah in dimenzijah),
– kompleksnost, izjemna naravna ohranjenost,
– življenjski prostori ogroženih rastlinskih in živalskih

vrst,
– abiotska, biotska in krajinska pestrost (razgiban re-

lief, krajinska pestrost in slikovitost, prepletenost kulturne in
naravne krajine),

– kulturni vidik (bogata kulturna dediščina – kulturni
spomeniki, urbanistični spomeniki, kulturna krajina; arheo-
loška eneolitska najdba – Bezgečeva jama),

Varstveni režim - usmeritve:
– kmetijstvo: ohranja se obstoječa struktura zemljišč in

način parcelacije, pri intenzivnem načinu kmetovanja, agro
in hidromelioracijah je potrebno predhodno soglasje ZVNKD
Celje,

– vodnogospodarstvo: ohranjajo se obstoječi vodotoki
z avtohtono vegetacijo, pri urejanju vodotokov ter spremem-
bah vodnega režima je potrebno predhodno soglasje
ZVNKD,

– urbanizacija: ohranjajo se obstoječe urbanizirane po-
vršine, novogradnje ter gradnje počitniških bivališč se ureja-
jo na podlagi podrobnejših planskih usmeritev ob soglasju
ZVNKD Celje. Pri gradnji pomožnih objektov je pravtako
potrebno soglasje ZVNKD Celje,

– infrastruktura: vsa linijska infrastruktura – daljnovodi,
plinovodi, telekomunikacije, komunala, se ureja s predhod-
nim soglasjem ZVNKD Celje,

– gozdarstvo: gozd se ureja po gozdnogospodarskem
načrtu za GE Ponikva,

– turizem in rekreacija: pri urejanju novih rekreacijskih
poti, učnih poti, kolesarskih stez ter igrišč je potrebno pred-
hodno soglasje ZVNKD Celje, gradnja igrišč za golf ni pri-
merna,

– varstvo okolja: prioritetno je potrebno sanirati vire
onesnaževanja (divja odlagališča, odvajanje in čiščenje od-
plak), pri novih posegih v prostor je potrebno omejiti negativ-
ne vplive na okolje, pri lokaciji za komunalna odlagališča,
kamnolome in izkoriščanju mineralnih surovin je potrebno
predhodno soglasje ZVNKD Celje.

Varstvena namembnost: pričevalna, vzgojno-izobraže-
valna in znanstveno-raziskovalna.

Razvojna usmeritev:
Namen KP je ohranitev biotske in krajinske raznovrst-

nosti, njih razvojnih prednosti na podlagi pozitivnih učinkov
medsebojnega delovanja človeka in narave. Poleg tega še
znanstveno raziskovanje, vzgoja in izobraževanje, nemoteče
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rekreacijske dejavnosti ter dopolnitev oziroma popestritev
turistične ponudbe.

Opis meje
Mejo predstavljajo le mejne parcelne številke, povzete

po PKN 1:5000 iz leta 1995. Ker so pregledni katastrski
načrti malce starejšega datuma, domnevamo, da se stanje
na terenu ne ujema povsem s stanjem na PKN ter, zato je pri
obravnavanju meje potrebno upoštevati tudi priložen TTN.

Izhodiščna točka meje se prične na S pri parc. št.
1254/30 ter poteka po njenem V robu ter po V robu parc.
1254/37, 1254/36, 1598 ter njenem S robu vse do meje
med k.o. Andraž in k.o. Ponikva. Od tu teče meja proti S po
meji Občine Žalec ter hkrati katastrski meji k.o. Ponikva. Od
stičišča k.o. Ponikva ter k.o. Studence meja poteka po S
robu parc. št. 748, 752/1 ter po V meji imenovane parcele,
prečka cesto 1689 ter pri parc. št 180-2 zavije proti V,
prečka cesto 1690 ter teče po V robu parc. št. 182, 182/5,
182/4, 183/1, 184/2, 184/4, 200, 201 (meja k.o. Stu-
dence). Tukaj meja zavije proti S ter teče po Z robu parc. št.
1356, 1035, kjer zavije proti V in zajame S rob parc. št.
1035, prečka cesto, teče po S robu parc. št. 1357, 1358,
1335, 1333, 1360/1 vse do ceste 1657. Zatem teče meja
proti J po cesti 658 ter proti V po cesti 1664, po S robu
311/4, 311/3, 316/6 do ceste 1569-1.

Na V poteka meja KP Ponikovski kras po cesti 1569-1
ter cesti 1255-1 do ceste 1256, V meji parc. 1151/2, na
cesto 1257. Meja poteka nadalje po V robu parc. 1164,
1166, prečka cesto 1258 ter gre po meji parc. št 1176/,
1170, 1094/1, 1095/2, 1095/1, 1086/1, prečka cesto
1264 ter poteka po V meji parcele 1074 in nadalje po meji
med k.o. Velika Pirešica in k.o. Gotovlje vse do ceste 1708-
4, kjer zavije po prej imenovani cesti na Z do parc. št. 1610
ter naprej proti Z po cesti 1706-1 do parcele 1575 ter
poteka po njenem V robu. Nadalje poteka meja po V robu
parc. 1567/1 ter 1569, zajame parcelo 1618, gre po cesti
1559-1. Tu zavije proti J po meji parcel št. 1561/2,
1443/17, 1443/18, zavije po robu parcele 1560 ter po V
robu parcel 1443/19, 1443/22, 1443/14, 144313,
1443/12, 1443/11, 1443/10, 1443/9, 1443/8,
1443/7, 1443/6, 1443/5, 1443/2, 1443/1, 1394/1,
1387, prečka cesto 1715-1 ter poteka naprej po robu
parcel št. 1456, 1461/2, 1463/7, 1477, prečka cesto
1716-1 ter po robu parcel 1475/5 in V robu parcel 1317/1,
113/2, 1329, 1351, 1347, 1346, 1335, 1336. Od tu gre
meja na cesto 1717 ter do parcele 1142, zatem po meji
parc. 1142, 1154, 1155 na cesto 1718 ter po njej do J
roba parc. št. 1204, 1199/3, 1200, 1199/2, 1198/3,
1198/2 na cesto 2160 ter proti S do ceste 1569-2 in po
njej proti Z, prečka cesto 2166-2, po J robu parc. 1756 ter
proti S proti cesti 2149 vse do meje med k.o.Zalog in k.o.
Ponikva. Nadalje po meji med k.o. vse do parc.159-1, po
njenem J robu, prečka cesto ter po J robu parcel 159/2 in
162. Dalje po Z robu parc. 164/1, 164/2, po cesti 992-1
ter po Z robu parc. 1598, po J robu parc. 1339, 1421/1,
po cesti do parc. 1418/5 ter po Z robu parcel 1418/15,
1343/1, 1345/1, 1345/7, 1327/1, 1327/11, 1328/8,
1254/11, 1254/30 do izhodišča.

Kartna priloga: PKN v M 1 : 5000, list Šoštanj 44, 45,
46 in 47 ter Celje 4, 5, 6, 7, 15, 16.

V. VARSTVENI REŽIMI

6. člen
Varstveni režim je seznam omejitev, prepovedi in po-

gojno možnih dejanj, posegov ali gradenj na območju narav-
ne znamenitosti. Vse omejitve imajo za cilj ohranitev lastno-
sti in celovitosti naravne znamenitosti.

Za naravne spomenike razglašene s tem odlokom se
uporabljajo naslednji varstveni režimi poleg predhodno na-
vedenih:

1. Varstveni režim za hidrološke spomenike
Prepovedano je:
– kakršnokoli onesnaževanje vode (npr. s spuščanjem

tehnoloških odpadnih voda, tekočih odpadkov, kanalizacij-
skih odplak ipd.);

– hidroenergetsko izkoriščanje (npr. gradnja jezov, zbir-
nih jezer s stalno ali nihajočo gladino za pretočne, derivacij-
ske ali prečrpovalne elektrarne, gradnja drugih hidroener-
getskih objektov ipd.);

– spreminjanje naravne temperature vode (npr. pri upo-
rabi vode za hlajenje energetskih ali industrijskih naprav);

– vsako drugo spreminjanje sestave vode (npr. spre-
memba pH, količine anorganskih in organskih snovi v vodi
raztopljenih ali trdnih snovi);

– spreminjanje vodnega režima (npr. občasno ali stal-
no odvzemati ali dodajati vodo);

– izvajanje regulacijskih gradbenih del (npr. spreminja-
nje smeri, oblike ali globine struge, gradnja pragov, utrjeva-
nje bregov z zidanimi ali betonskimi škarpami, gradnja vod-
nih zadrževalnikov);

– gradnja stavb vseh vrst na bregu ali v neposredni
bližini bregov (npr. stanovanjskih ali počitniških hiš, turistič-
nih objektov, gospodarskih poslopij, parkirnih prostorov);

– omejevanje dostopa do vode, če ne gre za varnostne
naprave ali za zaščito obdelovalnih površin v bližini (npr. z
ograjami, jarki, drugimi ovirami);

– odlaganje ali odmetavanje odpadkov vseh vrst v stru-
go, na breg ali v neposredno bližino vode;

– poseganje v obrežno vegetacijo (npr. redčiti ali seka-
ti drevje in grmovje, zasaditi bregove ipd.);

– odvzemanje proda, peska ali mivke z obrežja, prodi-
šča ali z dna struge.

S soglasjem pristojne naravovarstvene službe je izje-
moma mogoče:

– graditi in rekonstruirati poti, mostove in infrastruktur-
ne objekte na ožjem območju hidrološkega objekta oziroma
vodnega toka;

– posegati v obrežno vegetacijo (npr. redčiti ali sekati
drevje in grmovje, zasaditi bregove ipd.);

– odvzemati prod, pesek ali mivko z obrežja, prodišča
ali z dna struge;

– izvajati manjša regulacijska gradbena dela (npr. či-
ščenje struge na nekaterih odsekih ipd.).

2. Varstveni režim za podzemeljske geomorfološke na-
ravne spomenike

Prepovedano je:
1. v jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici:
– vse vrste gradbenih del;
– razna zemeljska dela (odkopavanje in nanašanje zem-

lje, narivanje ...);
– odlaganje vseh vrst organskih in anorganskih odpad-

kov;
– kakršnokoli zakrivanje in zapiranje vhoda;
– poseganje v estetsko podobo neposredne okolice

vhoda (npr. s postavljanjem ograj, drogov, anten...);
– spreminjanje vegetacijske združbe (nasajanje alohto-

nih vrst, izsekavanje ...);
– postavljanje reklamnih in drugih tabel;
– športne dejavnosti, ki imajo škodljiv vpliv na ND (šport-

no plezanje po skalnih stenah ...);
2. v podzemeljski jami:
– obiskovanje jame, če ni urejena za turističen obisk*;
– uničevanje, poškodovanje in odnašanje sigastih tvorb

ter ostalega jamskega materiala (lomljenje kapnikov, helekti-
tov, aragonitnih ježkov ...);
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– kakršnokoli onesnaževanje sten in tal z odpadnim
karbidom, raznimi organskimi in anorganskimi odpadki, pod-
pisovanje na kapnike;

– gradnja in osvetljevanje poti po jamah;
– nabiranje in odnašanje petrografskih, mineralnih in

paleontoloških vzorcev;
– amaterska arheološka izkopavanja;
– nezakonito lovljenje in odnašanje jamskih živali, ra-

zen za znanstvene namene, za kar je potrebno dovoljenje
pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine;

– nabiranje in odnašanje jamskega inventarja, razen za
znanstvene namene, za kar je potrebno dovoljenje pristojne-
ga Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine;

3. na širšem vplivnem območju jame
– vse vrste gradenj, ki bi poškodovale ali onesnaževale

podzemlje;
– povzročanje vibracij z detonacijami v ali izven jame;
– spreminjanje vegetacijske odeje in njeno odstranje-

vanje, kar bistveno vpliva na kemične in količinske spre-
membe pronicujoče vode;

– odlaganje vseh vrst organskih in anorganskih odpad-
kov;

– kakorkoli spreminjati vodni režim vodotoka, ki teče v
jamo;

– napeljevati kanalizacijske ali druge vrste cevi v vodo-
tok in njegovo bližino.

VI. RAZVOJNE USMERITVE

7. člen
V zgoraj navedenih spomenikih so dovoljeni le posegi,

ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim, in ki so v skladu
z navedenimi varstvenimi režimi.

8. člen
Naravne znamenitosti se urejajo v skladu s progra-

mom, ki ga pripravi za to pooblaščena institucija. Območje
ali objekt se označi z ustreznimi oznakami.

9. člen
Pristojni organi Občine Žalec, Upravne enote Žalec,

javni zavodi in inšpekcijske službe so v okviru svojih pristojno-
sti dolžni preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spre-
meniti ali okrniti s tem odlokom opredeljene lastnosti naravnih
znamenitosti. Vsako nedovoljeno spremembo je potrebno
vrniti v prvotno stanje ali sanirati v breme povzročitelja.

10. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravnih znamenito-

sti opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje. Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem varstvenih ukre-
pov izvaja Inšpekcija RS za okolje in prostor oziroma drug
pristojen organ po zakonu o naravni in kulturni dediščini.

11. člen
Pravne osebe in občani imajo pravico do nadomestila,

če se jim zaradi omejitev in prepovedi bistveno poslabšajo
obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka oziroma za življe-
nje in delo, in tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno
dejavnostjo v okviru varstvenega režima, ki je za naravne
znamenitosti določen, in sicer v skladu z zakonom.

Nosilci posegov v okolje na območju, ki je zavarovano
po tem odloku imajo prednost pri pridobivanju posojil in

drugih sredstev, ki jih podeljuje Občina Žalec, za poseg ali
dejavnost, ki je v skladu z varstvenim režimom.

VII. KAZENSKA DOLOČBA

12. člen
Za kršitev določb tega odloka se uporabljajo kazenske

določbe zakona o naravni in kulturni dediščini.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Župan Občine Žalec poda predlog za vpis razglašene-

ga spomenika v zemljiško knjigo in pošlje sprejeti odlok
lastnikom oziroma imetnikom pravice uporabe zemljišč, ki
se nahajajo v območju spomenika, s katerim jih seznani z
režimom varstva, s posameznimi omejitvami in prepovedmi
ter razvojnimi usmeritvami spomenika.

14. člen
Občina Žalec oziroma njene pravne naslednice imajo

predkupno pravico pri nakupu zemljišč, ki so s tem odlokom
razglašena za naravne znamenitosti.

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

nem listu RS.

Št. 66000/0001/98
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

VLADA

3915. Uredba o začasni uporabi določb
memoranduma o soglasju med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim
poveljstvom zavezniških sil za Evropo glede
zagotavljanja logistične podpore države
gostiteljice v podporo vojaški vaji “Cooperative
Adventure Exchange 98” v zvezi z oprostitvijo
plačila davka od prometa proizvodov in storitev

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in prvega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o začasni uporabi določb memoranduma
o soglasju med Ministrstvom za obrambo

Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom
zavezniških sil za Evropo glede zagotavljanja

logistične podpore države gostiteljice v podporo
vojaški vaji “Cooperative Adventure Exchange

98” v zvezi z oprostitvijo plačila davka
od prometa proizvodov in storitev

* Za domače in tuje znanstvenoraziskovalne institucije ter za jamarske
skupine Jamarske zveze Slovenije velja, da si morajo pridobiti dovoljenje pristoj-
nega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
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1. člen
Ta uredba določa oprostitev plačila davka od prome-

ta proizvodov in storitev, ki jih naročita Kopenski del mo-
bilne sile Zavezniškega poveljstva za Evropo in Poveljstvo
zavezniških kopenskih sil za južno Evropo v zvezi z izved-
bo vaje “Cooperative Adventure Exchange 98”, ki bo
potekala od 14. do 28. novembra 1998, kot to določa
memorandum o soglasju med Ministrstvom za obrambo
Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških
sil za Evropo glede zagotavljanja logistične podpore drža-
ve gostiteljice v podporo vojaški vaji “Cooperative Adven-
ture Exchange 98”.

2. člen
Oprostitev plačila prometnega davka iz prejšnjega čle-

na te uredbe se uveljavi na podlagi obrazca, izpolnjenega s
strani naročnika in dobavitelja proizvodov oziroma izvajalca

storitve ter potrjenega s strani predstavnika Ministrstva za
obrambo. Obrazec v slovenskem in angleškem jeziku z na-
vodilom za izpolnjevanje je priloga k tej uredbi.

Ministrstvo za obrambo vodi posebno evidenco potrje-
nih obrazcev ter jo v 60 dneh po končani vaji pošlje pristoj-
nemu davčnemu organu.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 802-03/98-1
Ljubljana, dne 11. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF DEFENSE

Navodilo za izpolnjevanje obrazca
1. Vsi obrazci morajo biti oštevilčeni.
2. Obrazci se popolnjujejo v štirih izvodih, dva za doba-

vitelja, eden za naročnika in eden za predstavnika MORS, ki
le-te obrazce overja.

3. Predstavnik MORS izdaja obrazce in vodi evidenco
potrjenih obrazcev.

4. Po končani vaji se obrazce arhivira 10 let.
5. Dobavitelj en primerek obrazca priloži dobavnici in

računu, drugega pa ima za svoje potrebe.

Instructions for completing the form
1. All forms must have a serial number.
2. Four copies of the form should be filled out: two for

the supplier, one for the person who places the order and
one for the MOD representative, who also verifies the forms.

3. The MOD representative is responsible for issuing
the forms and monitors all verified forms.

4. After the exercise, forms will be kept in the archive
for 10 years.

5. The Supplier should enclose one copy of the form
with the invoice and delivery form the second copy should
be kept.

3916. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih
kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), 3., 4. in 9. člena uredbe o
natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in
uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje ‘prosto’ pri uvo-
zu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 4/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih
kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998

1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu

blaga v letu 1998 (Uradni list RS, št. 79/97, 57/98 in
63/98) se priloga 4 dopolni tako, da se za tarifno številko
0703 10 110 doda besedilo, ki glasi:

“0706 Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
redkev in druge užitne korenovke, sveže ali ohlajene

0706 90 – Drugo:
0706 90 90 – – drugo:
0706 90 901 – – – rdeča pesa pr“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-06/98-5
Ljubljana, 12. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3917. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni
list RS, št. 46/98, 50/98, 54/98 in 72/98) se v 1. členu:

a) v točki A:
– v podtočki g) številka “2.706,978.661“ nadomesti s

številko “2.720,247.854“.
V zadnjem odstavku točke A) se številka

“8.350,249.544“ nadomesti s številko “8.363,518.737“.
b) v točki B:
– v podtočki c) točke 1. številka “44,950.000“ nado-

mesti s številko “62,950.000“;
– v podtočki č) točke 1. številka “150,000.000“ nado-

mesti s številko “114,000.000“;
– v podtočki e) točke 1. številka “175,240.000“ nado-

mesti s številko “207,240.000“;
– v podtočki f) točke 1. številka “205,000.000“ nado-

mesti s številko “196,520.575“;
– v podtočki g) točke 1. številka “197,000.000“ nado-

mesti s številko “56,038.296“.
V zadnjem odstavku točke B) se številka

“2.340,857.804“ nadomesti s številko “2.205,416.675“.
c) v točki C:
– v podtočki a) točke 1. številka “70,000.000“ nado-

mesti s številko “82,000.000“;
– v podtočki a) točke 5. številka “625,626.196“ nado-

mesti s številko “709,626.196“.
V zadnjem odstavku točke C) se številka

“3.076,886.196“ nadomesti s številko “3.172,886.196“.

2. člen
V točki Č) 18. člena se:
– v točki 1. besedilo “sladkorne pese standardne pe-

se“ nadomesti z besedilom “čiste pese“;
– v točki 3. besedilo “20. november“ nadomesti z be-

sedilom “15. december“.

3. člen
V Prilogi 1 se:
– v opombo k tarifni oznaki ‘2204 21’ doda besedilo,

ki se glasi: “Podpora se dodeli za vino, ki je pri izvozu
doseglo ceno najmanj 60,00 SIT/l.“;

– v opombo k tarifni oznaki ‘2204 29’ doda besedilo,
ki se glasi: “Podpora se dodeli za vino, ki je pri izvozu
doseglo ceno najmanj 30,00 SIT/l.“.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 403-00/98-6
Ljubljana, 12. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3918. Uredba o spremembah uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o finančnih intervencijah

za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 1998

1. člen
V uredbi o finančnih intervencijah za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998 (Uradni list RS, št.
46/98, 70/98 in 72/98) se v 1. členu:

1.) v točki C):
– pri postavki 2449 številka ‘500.000.000’ nadomesti

s številko ‘470.000.000’.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/98-5
Ljubljana, 12. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3919. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem
času javnih letališč

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in 263. člena zakona
o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89,
29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) izdaja minister za pro-
met in zveze

O D R E D B O
o spremembi odredbe o obratovalnem času

javnih letališč

1
V odredbi o obratovalnem času javnih letališč (Uradni

list RS, št. 26/95, 72/95, 35/97 in 49/98) se v 1.b točki
spremeni zaporedna številka 2, tako da glasi:

Zap. Javno Lokalni čas Dnevi
št. letališče od ure do ure

2. Maribor 8. 18. 1 2 3 4 5 6 7

2
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 263-81/98
Ljubljana, dne 11. novembra 1998.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

poteh

Popravek

V odredbi o pristojbini za uporabo objektov za varnost
plovbe na pomorskih plovnih poteh, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 73-3632/98 z dne 30. 10. 1998, se:

– v tretjem odstavku 2. člena za besedo “je”, črta be-
seda “vsakokratni”;

– v drugem odstavku 7. člena za besedo v oklepaju
“RO-RO”, črta beseda “LO-LO”.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze
– Popravek odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih

poteh, ki jo morajo plačati čolni in jahte

Popravek

V odredbi o pristojbini za uporabo objektov za var-
nost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo
plačati čolni in jahte, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
76-3836/98 z dne 6. 11. 1998, se:

– v 3. členu za besedo “je”, črta beseda “vsakokratni”;
– v 7. členu za besedo “iz”, črta številka “V.” in napiše

št. “VI”.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za plačilo posebnega
samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja
Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno
Brdo–Lovska koča–Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje
Brezovo (470 m), Dedni Dol–Medved (300 m), Kopališka
ulica–Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km)
(Grosuplje), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72-
3603/98 z dne 23. X. 1998, se:

v 1. členu doda drugi odstavek, ki glasi:
Za dan razpisa referenduma se šteje 5. 10. 1998.
v 12. členu se v spisku zavezancev pod zap. št. 54

doda k priimku Groznik ime Cirila.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Višnja Gora
Matjaž Zupančič, dipl. inž. l. r.

– Popravek odloka o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska–
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sever v Murski Soboti

Popravek

V odloku o spremembah odloka o sprejetju zazidalne-
ga načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45-2480/97 z dne
25. VII. 1997, se 27. člen dopolni tako, da se na koncu črta
pika in doda besedilo “za tista območja, ki so na novo
definirana s tem odlokom”.

– Popravek odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti

Popravek

V odloku o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono
Turopolje 1 v Murski Soboti, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 83-3915/97 z dne 23. XII. 1997, se 3. členu za
parcelno številko 4279/2 doda izpadla parcelna številka
“4280”.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

VLADA
3915. Uredba o začasni uporabi določb memoranduma o so-

glasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slove-
nije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo
glede zagotavljanja logistične podpore države gostite-
ljice v podporo vojaški vaji “Cooperative Adventure Exc-
hange 98” v zvezi z oprostitvijo plačila davka od pro-
meta proizvodov in storitev 6114

3916. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kon-
tingentov pri uvozu blaga v letu 1998 6116

3917. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uved-
bi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijs-
tva ter proizvodnje hrane za leto 1998 6116

3918. Uredba o spremembah uredbe o finančnih intervenci-
jah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 1998 6117

MINISTRSTVA
3842. Odredba o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti sve-

tilk 5981
3919. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času

javnih letališč 6117
3843. Pravilnik o vodenju evidenc v ekonomskih conah 5984
3844. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za kate-

re je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet 5986

USTAVNO SODIŠČE
3845. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 3. člena zako-

na o organizaciji in financiranju vzgoje in izbraževanja
ni v neskladju z ustavo 5996

3846. Odločba o ugotovitvi kršitve ustavnih pravic in ugoto-
vitev o neustavnosti 82. in 83. člena zakona o zdravs-
tvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 6000

BANKA SLOVENIJE
3847. Sklep o deseti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slo-

venije z nakupnim bonom 6004

SODNI SVET
3848. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje

sodnice 6005
3849. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kan-

didatur 6005

VSEBINA

3850. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višje-
ga sodišča in o imenovanju sodnice na položaj svetni-
ce okrožnega sodišča 6006

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3851. Cenik stroškov 6006
3852. Sklep o dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje pri-

zadete upravičence 6006
3853. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1998 6007

OBČINE
BREŽICE

3854. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega sa-
moprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova 6007
CELJE

3855. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Ga-
berje – del – hotel ob Tovarniški ulici 6009
DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

3856. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občin-
skega sveta in župana v Občini Horjul 6009
DORNAVA

3857. Sklep o pravici do povrnitve stroškov volilne kampanje
na volitvah za župana in člane občinskega sveta 6010
GORNJA RADGONA

3858. Statutarni sklep o določitvi območnih krajevnih skup-
nosti v Občini Gornja Radgona 6010
GROSUPLJE

3859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje
– naselje 6011

3860. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem
zavodu Kekec Grosuplje 6011
HODOŠ-ŠALOVCI

3861. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine Ho-
doš v volilni enoti št. 3 za volitve dva predstavnika slo-
venske narodnosti s posebno volilno pravico 6011

3862. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine Ho-
doš v volilni enoti št. 4 za volitve enega predstavnika
madžarske narodnosti s posebno volilno pravico 6011
HORJUL

3863. Sklep o razpisu naknadnih volitev za župana Občine
Horjul in o razpisu naknadnih volitev za člane Občin-
skega sveta občine Horjul 6012

Stran Stran
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JESENICE
3864. Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje

pitnih voda v Občini Jesenice 6012

KAMNIK
3865. Sklep o razpisu naknadnih volitev članov sveta krajev-

nih skupnosti 6015

KOČEVJE
3866. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje 6015
3867. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini

Kočevje 6016
3868. Sklep o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa

gostinskih lokalov 6023
3869. Sklep o spremembi članstva v Občinski volilni komisiji

občine Kočevje 6023
3870. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi 6023
3871. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice 6024
3872. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini

Kočevje 6024

KOZJE
3873. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 1998 6025
3874. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi

odpadki na območju Občine Kozje 6026
3875. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje 6026
3876. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje 6032

LENART
3877. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi

Zdravstvenega doma Lenart 6032
LENDAVA

3878. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine Do-
brovnik – 5. volilna enota, za volitve predstavnika ma-
džarske narodnosti 6033

3879. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine Do-
brovnik - 4. volilna enota, za volitve dveh predstavnikov
s posebno volilno pravico 6033

3880. Razpis naknadnih volitvev v Svete krajevne skupnosti
Dolga vas, Krajevne skupnosti Kapca in Krajevne skup-
nosti Pince 6033

3881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine
Dobrovnik 6033

3882. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev odloka o zazidalnem načrtu za območje mejnega
prehoda Dolga vas 6034

3883. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Lendava za obdobje 1986–2000,
dopolnjenega v letu 1992 in družbenega plana Obči-
ne Lendava za območje Občine Lendava 6034
LITIJA

3884. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Litija 6035
LOŠKA DOLINA

3885. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loš-
ka dolina za leto 1998 6041
LOŠKI POTOK

3886. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški
Potok 6041
MURSKA SOBOTA

3887. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje
Rakičan 6043

3888. Poročilo Volilne komisije KS Rakičan o izidu glasova-
nja na referendumu za uvedbo krajevnega samopris-
pevka za območje Krajevne skupnosti Rakičan 6044

NOVO MESTO
3889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi

cestnega prometa v Občini Novo mesto 6044

ODRANCI
3890. Odlok o grbu in zastavi Občine Odranci 6044
3891. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za

pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju
Občine Odranci 6047

RIBNICA
3892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica

za leto 1997 6048
3893. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribni-

ca za leto 1998 6048
3894. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni po-

trebno lokacijsko dovoljenje 6049
3895. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica 6051

ROGAŠKA SLATINA
3896. Odlok o občinski turistični taksi 6056
3897. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne služ-

be urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkov-
nih gozdov v Občini Rogaška Slatina 6057
ROGATEC

3898. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ro-
gatec za leto 1998 6060
SEVNICA

3899. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem 6060
3900. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6063

SEŽANA
3901. Odlok o spremembi odloka o določitvi povprečne grad-

bene cene koristne stanovanjske površine, povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljiš-
ča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vredno-
tenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zem-
ljišča in koeficientih uporabe vrednosti stavbnega zem-
ljišča 6063

3902. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske vo-
lilne komisije občine Sežana 6064
ŠKOFLJICA

3903. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in me-
sta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–
1990, za območje Občine Škofljica 6064

3904. Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V9 – Škofljica 6067

3905. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V4 Lavrica 6077

3906. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V 11 Gumnišče 6079

3907. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V 12 Pijava Gorica 6080

3908. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V13 Želimlje 6082

3909. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje VS
4/4 (RS 5) Lavrica 6083
ŠKOFJA LOKA

3910. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja
Loka 6085
TURNIŠČE

3911. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih
poti) v Občini Turnišče 6092

3912. Odlok o občinskih cestah 6101
ŽALEC

3913. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora-
čunu Občine Žalec za leto 1998 6109

3914. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Ža-
lec 6110

– Popravek odredbe o pristojbini za uporabo objektov za
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh 6117

– Popravek odredbe o pristojbini za uporabo objektov za
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo mo-
rajo plačati čolni in jahte 6117

– Popravek sklepa o razpisu referenduma za plačilo po-
sebnega samoprispevka za del območja Krajevne skup-
nosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije kra-
jevnih cest 6117

– Popravek odloka o spremembah odloka o sprejetju za-
zidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Mur-
ski Soboti 6117

– Popravek odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrt-
no cono Turopolje 1 v Murski Soboti 6118
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Obvestilo

Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998 objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v
Uradnem listu Republike Slovenije. Sestavni del tega navodila so tudi vzorci
obrazcev.

Zato opozarjamo, da je od 13. septembru potrebno pošiljati besedila za objavo
javnih naročil v skladu z novimi vzorci obrazcev. Le-ti so dosegljivi tudi na Internetu
na naslovu http://www.uradni-list.si.

Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu:
objave@uradni-list.si ali na disketi. V tem primeru bomo na oglas počakali do
ponedeljka, potrebujemo pa isto besedilo in naročilnico tudi po faksu.

Hvala za razumevanje.
                                                                                             Uredništvo

Obvestilo

Naročnike uradnih objav v Uradnem listu RS obveščamo, da lahko besedila za objavo
posredujejo bodisi po pošti ali po faksu 061/12-50-199 ali pa jih oddajo osebno na
sedežu uredništva. Rok za sprejem oglasov je teden dni pred objavo. Oglasi, ki jih
uredništvo prejme najpozneje v petek, so torej objavljeni v Uradnem listu RS, ki izide
praviloma naslednji petek.

Hvala za razumevanje.
Uredništvo
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