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DRŽAVNI ZBOR

3920. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za
varstvo okolja

Na podlagi 90. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96) in dvanajste alinee drugega od-
stavka 48. člena ter 172. in 247. člena poslovnika Državne-
ga zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o razrešitvi in imenovanju člana Sveta

za varstvo okolja

V Svetu za varstvo okolja
se razreši:
dr. Stanko Buser dolžnosti člana
ter se imenuje:
Niko Jurca za člana.

Št. 800-01/90-2/7
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3921. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana
Nadzornega odbora Sklada za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o Skla-
du za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško
in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elek-
trarne Krško (Uradni list RS, št. 75/94), dvanajste alinee
drugega odstavka 48. člena ter 172. in 247. člena po-
slovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 12. novembra 1998
sprejel

O D L O K
o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega

odbora Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja

radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško

V Nadzornem odboru Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih od-
padkov iz Nuklearne elektrarne Krško

se razreši:
dr. Stanko Buser dolžnosti člana
ter se imenuje:
dr. Mihael Gabrijel Tomšič za člana.

Št. 412-01/93-9/12
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3922. Odlok o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednika Republiške volilne komisije

Na podlagi 32. člena zakona o volitvah v Državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92) in dvanajste alinee drugega od-
stavka 48. člena, 172. in 247. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o razrešitvi in imenovanju namestnika

predsednika Republiške volilne komisije

V Republiški volilni komisiji:
se razreši:
Milojka Modrijan dolžnosti namestnice predsednika
ter se imenuje:
Janez Srebot za namestnika predsednika.
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Št. 004-02/90-1/7
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3923. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko Puš, na sodniško mesto okrožnega sodnika na

Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3924. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Stanislav Jug, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3925. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Iztok Drozdek, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljutomeru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3926. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Joža Nikolič, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/6
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3927. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Božo Strle, na sodniško mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Postojni.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3928. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Franc Granfol, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Lendavi.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3929. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Danilo Obersnel, na sodniško mesto okrajnega sodni-

ka na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3930. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irma Kirin Zakrajšek, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3931. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca Poznik Radelj, na sodniško mesto okrajne sod-

nice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3932. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo



Stran 6124 / Št. 78 / 20. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja Jurak Godec, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3933. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tanja Poberžnik, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3934. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jože Ruparčič, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3935. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vladimir Kočevar, na sodniško mesto okrajnega sodni-

ka na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3936. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja Stermšek, na sodniško mesto okrožne sodnice

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3937. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Ivanka Berič, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3938. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nada Prosen, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Škofji Loki.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3939. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja Blažič Težak, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3940. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Urška Jordan, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Novem mestu.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3941. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Dominika Weigl, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču na Ptuju.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3942. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Goran Klavora, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3943. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Drago Banko, na sodniško mesto sodnika za prekrške

pri Sodniku za prekrške Celje.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3944. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Janez Kramarič, na sodniško mesto sodnika za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Črnomelj in Metlika.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3945. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mira Pižmoht, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Gornja Radgona.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3946. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjana Kosi, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Gornja Radgona.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3947. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Alis Brečko, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Hrastnik.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3948. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mitja Škerlavaj, na sodniško mesto sodnika za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Ilirska Bistrica.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3949. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zdenka Rajgelj, na sodniško mesto sodnice za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Kranj.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3950. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Judita Aljančič, na sodniško mesto sodnice za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Kranj.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3951. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vlasta Osterc Kuhanec, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Ljutomer.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3952. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Alenka Topalovič, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Maribor.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3953. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jasminka Pen, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Maribor.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3954. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Anton Letonja, na sodniško mesto sodnika za prekrške

pri Sodniku za prekrške Maribor.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3955. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Oto Kac, na sodniško mesto sodnika za prekrške pri

Sodniku za prekrške Maribor.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3956. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena Nemeš, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Murska Sobota.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3957. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Jožefa Kodila Ružič, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Murska Sobota.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3958. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Boris Miličkovič, na sodniško mesto sodnika za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Ormož.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3959. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Branko Dobrijevič, na sodniško mesto sodnika za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Ptuj.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3960. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Kolar, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ptuj.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3961. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Goričar, na sodniško mesto sodnice za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Trbovlje.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3962. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Jelka Anžel, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Trbovlje.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3963. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Sanija Misja, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Lendava.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3964. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zlatko Huzejrovič, na sodniško mesto sodnika za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Litija.

Št. 716-01/89-2/79
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3965. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jelka Podgoršek, na sodniško mesto okrožne sodnice

na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3966. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mara Turk, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/5
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3967. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Karmen Razdevšek, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3968. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Karmen Okršlar, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3969. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjeta Vezonik, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3970. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Majda Čebulj, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3971. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja Letonja, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3972. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Anton Rems, na sodniško mesto vrhovnega sod-

nika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-04/89-7/49
Ljubljana, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3973. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri bogatitvi kulturne podobe Koroške, pa
tudi v pedagoškem delu, slavistični stroki, na področju knjiž-
ničarstva in koroškega domoznanstva podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije Janezu Mr-
davšiču.

Št. 996-01-29/98
Ljubljana, dne 9. novembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3974. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Kot uspešnemu gospodarstveniku podeljujem ob se-
demdesetletnici za zasluge na različnih področjih športa in
izobraževanja

častni znak svobode Republike Slovenije Alešu Miži-
goju.

Št. 996-01-30/98
Ljubljana, dne 9. novembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

3975. Sklep o merilih za priznanje enkratne letne
nagrade za uspešno poslovanje direktorjev
javnih zavodov

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o določi-
tvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (Uradni list
RS, št. 40/97 in 9/98) in šestega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 72. seji
dne 30. 7. 1998 sprejela

S K L E P
o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za
uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov

1
Ta sklep določa merila in postopek za priznanje enkrat-

ne letne nagrade za uspešno poslovanje (v nadaljnjem bese-
dilu: nagrada) direktorjev javnih zavodov, katerih ustanovite-
ljica je Republika Slovenija, lokalna skupnost ali druga z
zakonom pooblaščena pravna oseba javnega prava ter di-
rektorjev javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je poleg
naštetih pravnih oseb tudi druga pravna ali fizična oseba.

2
Direktorju javnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: delo-

jemalec) se lahko izjemno prizna nagrada, če so v letu za
katero se izplačuje nagrada izpolnjeni naslednji pogoji:

1. letni program dela oziroma letni delovni načrt javne-
ga zavoda je bil izpolnjen v celoti;

2. tekoče poslovanje javnega zavoda je bilo pozitivno;
v primeru, da je javni zavod posloval z izgubo je izjemno
priznanje nagrade možno le v primeru, da je izguba nastala
iz objektivnih razlogov;

3. javni zavod je del sredstev za poslovanje pridobil s
prodajo blaga ali storitev na trgu;

4. javni zavod je pridobil soglasje za povečano delovno
uspešnost zaposlenih.

3
Pred priznanjem nagrade si mora organ upravljanja v

javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Sloveni-
ja, predhodno pridobiti soglasje komisije Vlade Republike
Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve.

V javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je lokalna skup-
nost ali druga z zakonom pooblaščena pravna oseba javne-
ga prava, ter javnih zavodih, katerih soustanoviteljica je po-
leg v tem sklepu naštetih pravnih oseb tudi druga pravna ali
fizična oseba, si mora organ upravljanja pred priznanjem
nagrade pridobiti soglasje pristojnega organa.

Obrazložen predlog za izdajo soglasja iz prvega odstav-
ka te točke v imenu organa upravljanja poda pristojni mini-
ster, ki mora predhodno preveriti ali delojemalec izpolnjuje
pogoje za izplačilo nagrade, ki jih določajo sklepi Vlade
Republike Slovenije ter pogodba o zaposlitvi.
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4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se tudi za izpla-
čevanje nagrade direktorjev javnih zavodov za leto 1997.

Št. 142-10/98
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3976. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih
teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za
področje tehnološkega razvoja

Na podlagi 32. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91/I) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

P R A V I L N I K
o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles

Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje
tehnološkega razvoja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa sestavo, organizacijo in pristojnosti

strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo (v na-
daljnjem besedilu: ministrstvo) ter način izbora in pristojnosti
recenzentov za področje tehnološkega razvoja.

2. člen
Za spremljanje tehnološkega razvoja, oblikovanje po-

bud in predlogov za pripravo politike tehnološkega razvoja
imenuje minister za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju:
minister) Tehnološki razvojni svet (v nadaljevanju: svet), kot
strokovno svetovalni organ ministrstva.

3. člen
Minister lahko za izvedbo posameznih nalog za po-

dročje tehnološkega razvoja, sam ali v sodelovanju z drugimi
ministri, imenuje tudi druga strokovna in delovna telesa.

II. TEHNOLOŠKI RAZVOJNI SVET

4. člen
Svet ima, ob upoštevanju ciljev in usmeritev nacional-

nega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 8/95) in
tehnološke politike Vlade RS, naslednje naloge:

– svetuje ministru pri oblikovanju politike za spodbuja-
nje tehnološkega in ostalega družbeno-ekonomskega raz-
voja Republike Slovenije, ki je v pristojnosti Ministrstva za
znanost in tehnologijo;

– svetuje ministru pri oblikovanju politike aplikativnih
raziskav in mednarodnega znanstvenega in tehnološkega
sodelovanja z vidika tehnološkega razvoja;

– svetuje ministru pri oblikovanju politike ciljnih razis-
kovalnih programov, ki se oblikujejo za podporo nacionalne-
ga in sektorskega načrtovanja v Republiki Sloveniji;

– obravnava osnutke in predloge zakonskih in podza-
konskih aktov ter ostalih dokumentov ministrstva, ki vplivajo
na tehnološki in drugi razvoj v Republiki Sloveniji ter daje
predloge za njihovo morebitno dopolnitev ali spremembe;

– pripravlja lastne pobude in predloge na vseh področ-
jih, ki vplivajo na tehnološki razvoj Republike Slovenije in so
v pristojnosti Ministrstva za znanost in tehnologijo.

5. člen
Svet sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in

sedem članov.
Mandat predsednika, namestnika predsednika in čla-

nov sveta je štirileten. Predsednik, namestnik predsednika
in člani sveta so imenovani za eno mandatno obdobje, izje-
moma pa so lahko imenovani dvakrat zaporedoma.

6. člen
O svojem delu in predlogih svet redno in celovito ob-

vešča ministra.
V primeru, ko minister ne sprejme pobud in predlogov

sveta, minister ali državni sekretar obvestita svet o razlogih,
zaradi katerih posamezne pobude oziroma predlogi niso bili
sprejeti.

7. člen
Predsednik, namestnik predsednika in člani sveta so

lahko razrešeni pred potekom mandata, za katerega so ime-
novani.

Minister razreši predsednika, namestnika predsednika
oziroma člana v primeru, če le-ta:

– sam zahteva razrešitev;
– ne ravna v skladu s predpisi ali neutemeljeno ne

izvršuje nalog v okviru sveta;
– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči

večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje
naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje
na področju tehnološkega razvoja;

Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi sez-
naniti predsednika, namestnika predsednika, oziroma člana
sveta z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih
izjavi.

Sklep o razrešitvi predsednika, namestnika predsedni-
ka oziroma člana sveta sprejme minister istočasno z imeno-
vanjem novega predsednika, namestnika predsednika ozi-
roma člana sveta.

8. člen
Predsednik sveta sklicuje seje sveta ter usmerja, koor-

dinira in vodi delo sveta.
Predsednik sveta lahko za izvedbo nalog sveta sklicuje

sestanke, na katere vabi odgovorne nosilce projektov, ra-
ziskovalce in strokovnjake, ter, v soglasju z ministrom, obli-
kuje delovne skupine. Pri tem lahko sodeluje tudi z drugimi
strokovnimi telesi ministrstva.

9. člen
Dejavnosti in naloge sveta se bodo financirale iz prora-

čunskih sredstev Ministrstva za znanost in tehnologijo, ki bo
za potrebe sveta opravljalo tudi administrativno-tehnična
opravila.

Svet ima organizacijsko-strokovnega sekretarja, ki je
delavec ministrstva in ga imenuje minister.
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10. člen
Način dela sveta ureja poslovnik, ki ga sprejme svet

najkasneje na svoji drugi seji.

III. RECENZENTI

11. člen
Recenzent je lahko oseba, ki izpolnjuje z zakonom

določene pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega
projekta.

Recenzente imenuje minister s sklepom, v katerem
določi tudi njihove naloge.

12. člen
Recenzenti ocenjujejo predloge projektov in progra-

mov na področju tehnološkega razvoja ter fazna oziroma
zaključna poročila teh projektov in programov.

Metodologija in ocenjevalni kriteriji, po katerih izvajajo
recenzenti svojo strokovno oceno, so podrobneje določeni
v pravilnikih za posamezne programe ministrstva s področja
tehnološkega in drugega razvoja.

13. člen
Če je recenzent v kakršnikoli povezavi s pravno ali

fizično osebo, ki je prijavila projekt, mora o tem obvestiti
ministra.

Kolikor minister meni, da te povezave ne morejo vpliva-
ti na nepristranost recenzenta pri ocenjevanju projekta, spo-
roči recenzentu, naj nadaljuje z recenzijo projekta.

Če minister meni, da bi povezave lahko vplivale na
nepristranost recenzenta, imenuje nadomestnega recen-
zenta.

14. člen
V primeru pritožbe na strokovno oceno recenzenta

lahko minister imenuje drugega recenzenta.

15. člen
V primeru, ko je za odločitev o financiranju potrebno

pridobiti ekonomsko oceno, ministrstvo posreduje predlog
v oceno specializirani organizaciji oziroma strokovnjaku iz
ekonomskega področja.

Pridobljena pisna ocena predstavlja enega izmed krite-
rijev pri odločanju o financiranju projekta.

16. člen
Administrativna in strokovna dela za potrebe strokovnih

teles in recenzentov organizira ministrstvo.
Za izvedbo s tem pravilnikom določenih nalog so pred-

sedniki, namestniki predsednika in člani strokovnih teles
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje tehnološ-
kega razvoja upravičeni do ustreznega plačila.

Sklep o višini plačila sprejme minister.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Minister imenuje svet v 30 dneh od uveljavitve tega

pravilnika.
Strokovna telesa, ki so bila imenovana pred spreje-

mom tega pravilnika, nadaljujejo z delom do imenovanja
strokovnih teles po določbah tega pravilnika.

18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati

členi 36 do 40 pravilnika o spodbujanju tehnološkega raz-
voja (Uradni list RS, št. 37/94, 39/98 in 61/98).

19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 9/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

3977. Pravilnik o spremembah pravilnika o
obratovalnem času prodajaln

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o obratovalnem času

prodajaln

1. člen
V 5. členu pravilnika o obratovalnem času prodajaln

(Uradni list RS, št. 79/97) se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

“Upravljalec iz prvega odstavka tega člena zbere prija-
ve urnikov za posamezne prodajalne, ki so pripravljeni v
skladu z upravljalčevo odločitvijo, in jih posreduje pristojne-
mu organu občine.“

2. člen
Črta se drugi odstavek 6. člena.
Obrazec prijave urnika obratovalnega časa iz drugega

odstavka 6. člena se spremeni, tako da se glasi kot je to
določeno v prilogi tega pravilnika.

3. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo “prijavitelju“

doda vejica in besede “, enega pa pošlje Statističnemu
uradu Republike Slovenije.“

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-12/98-2
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj
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BANKA SLOVENIJE

3978. Sklep o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih
obrestnih merah Banke Slovenije

Na podlagi 8. točke 25. člena, tretjega odstavka
31. člena, drugega odstavka 33. člena in drugega odstavka
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih

obrestnih merah Banke Slovenije

1
Sklep o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke

Slovenije (Uradni list RS, št. 44/92 in 38/94) se spremeni
tako, da se v prvem odstavku 4. točke besedilo »sklepu o
obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank«
nadomesti z besedilom »sklepu o obvezni rezervi bank in
hranilnic«.

2
Tretji odstavek 4. točke se spremeni tako, da se črta

besedilo »izločeno na posebnem računu pri pooblaščeni
organizaciji za plačilni promet«.

3
Četrti odstavek 4. točke se spremeni tako, da se črta

besedilo »na posebnem računu« ter besedilo »na tem raču-
nu«.

4
5. točka se nadomesti z novo 5. točko, ki glasi:
»Banka Slovenije obrestuje obvezno rezervo bankam

in hranilnicam po obrestni meri 1% na leto. Bankam, nepo-
srednim udeleženkam sistema BPRČ obračunava obresti od
stanja na poravnalnem računu, bankam, posrednim udele-
ženkam sistema BPRČ pa od stanja na posebnem računu
obvezne rezerve. Banka Slovenije obrestuje stanje na po-
ravnalnem računu oziroma na posebnem računu obvezne
rezerve največ do višine obvezne rezerve izračunane za
pretekli mesec.«

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1998.

Št. 22-0219/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

3979. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi
bank in hranilnic

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank

in hranilnic

1
Sklep o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list

RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97, 35/97 in 29/98)
se spremeni tako, da se prvi odstavek 4. točke nadomesti z
novima odstavkoma, ki se glasita:

»Banke, neposredne udeleženke sistema BPRČ izpol-
nijo v tekočem mesecu obvezne rezerve iz 3. točke tega
sklepa tako, da imajo v povprečju znesek na poravnalnem
računu in v blagajni banke v obdobju od 27. dne v prejšnjem
mesecu do 26. dne v tekočem mesecu, najmanj v znesku
izračunane obvezne rezerve za obdobje od 22. dne v prejš-
njem mesecu do 21. dne v tekočem mesecu.

Banke, posredne udeleženke sistema BPRČ, obvezne
rezerve iz 3. točke tega sklepa izpolnijo tako, da imajo v
povprečju znesek na posebnem računu obvezne rezerve in
v blagajni v obdobju od 27. dne v prejšnjem mesecu do
26. dne v tekočem mesecu, najmanj v znesku izračunane
obvezne rezerve za obdobje od 22. dne v prejšnjem mese-
cu do 21. dne v tekočem mesecu.«

2
6. točka se nadomesti z novo 6. točko, ki glasi:
»Banka, neposredna udeleženka sistema BPRČ mora

imeti v tekočem mesecu vsak dan od prvega do zadnjega
dne na poravnalnem računu, banka, posredna udeleženka
pa na posebnem računu obvezne rezerve najmanj 50% ob-
vezne rezerve, izračunane iz obveznosti za pretekli mesec.«

3
Prvi odstavek 7. točke in 9. točka se spremenijo tako,

da se za besedama »posebnem računu« doda besedilo
»oziroma na poravnalnem računu.«

4
Drugi odstavek 7. točke se spremeni tako, da se črta

besedilo »na posebni račun.«

5
Dosedanja 8. točka se črta in se nadomesti z novo

8. točko, ki glasi:
»Obvezne rezerve na posebnem računu oziroma na

poravnalnem računu lahko banke uporabljajo za zagotavlja-
nje svoje dnevne likvidnosti.«

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1998.

Št. 22-0218/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3980. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov državnih tožilstev

Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) je personalna komi-
sija na 25. seji dne 17. 9. in 1. 10. 1998 sprejela

S K L E P
o imenovanju državnih tožilcev na položaj

svetnikov državnih tožilstev

Na položaj svetnika-ce vrhovnega državnega tožilca se
imenuje:

1. Silvij Šinkovec, vrhovni državni tožilec na Državnem
tožilstvu Republike Slovenije,

2. Cvetka Kozole, vrhovna državna tožilka na Držav-
nem tožilstvu Republike Slovenije.

Na položaj svetnice okrožnega državnega tožilstva se
imenuje:

1. Irena Dobravc, okrožna državna tožilka Okrožnega
državnega tožilstva v Celju,

2. Karel Vogrinčič, okrožni državni tožilec Okrožnega
državnega tožilstva v Murski Soboti.

Št. 7/98
Ljubljana, dne 11. novembra 1998.

Generalni
državni tožilec

Anton Drobnič l. r.

3981. Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju
državnih tožilstev v Republiki Sloveniji

Na podlagi 7. člena zakona o državnem tožilstvu (Urad-
ni list RS, št. 63/94) izdaja generalni državni tožilec Repub-
like Slovenije

P R A V I L N I K
o notranji organizaciji in poslovanju državnih

tožilstev v Republiki Sloveniji

I. NOTRANJA ORGANIZACIJA DRŽAVNIH TOŽILSTEV

Splošne določbe

1. člen
Ta pravilnik ureja notranjo organizacijo in poslovanje

državnih tožilstev, kolikor to ni določeno z drugimi predpisi.
Z notranjo organizacijo državnih tožilstev se zagotavlja-

jo pogoji za zakonito, strokovno pravilno in pravočasno
opravljanje tožilskih in drugih zadev.

2. člen
O notranji organizaciji državnega tožilstva odloča vodja

državnega tožilstva z odredbo v skladu z zakonom in tem
pravilnikom.

Notranja organizacija državnega tožilstva se določi gle-
de na obseg dela državnega tožilstva in število oseb, ki
opravljajo državnotožilske zadeve.

3. člen
Vodja državnega tožilstva nadzoruje zakonitost, stro-

kovno pravilnost in pravočasnost poslovanja državnega to-
žilstva.

Vodja višjega državnega tožilstva nadzoruje tudi zakoni-
tost, strokovno pravilnost in pravočasnost poslovanja okrož-
nih državnih tožilstev.

Generalni državni tožilec nadzoruje tudi zakonitost, stro-
kovno pravilnost in pravočasnost poslovanja okrožnih in viš-
jih državnih tožilstev.

4. člen
Vodja okrožnega državnega tožilstva razporeja okrožne

državne tožilce, pomočnike državnega tožilca (v nadaljnjem
besedilu: pomočnike) in strokovne sodelavce na delo v zu-
nanje oddelke in izmed državnih tožilcev določi vodjo zuna-
njega oddelka.

5. člen
Oddelke kot notranje organizacijske enote lahko obli-

kuje vodja državnega tožilstva, če so za opravljanje tožilskih
zadev na istem pravnem področju potrebni najmanj trije
državni tožilci.

6. člen
Vodja državnega tožilstva določi vodjo oddelka iz prejš-

njega člena ter razporeja državne tožilce in pomočnike na
delo v posamezne oddelke.

Vodja oddelka skrbi za tekoče in strokovno delo na
oddelku in opravlja druge zadeve, za katere ga v skladu s
temi navodili pisno pooblasti vodja državnega tožilstva.

7. člen
Pri razporedu državnih tožilcev in pomočnikov v oddel-

ke je treba glede na potrebe državnega tožilstva upoštevati
njihovo strokovno usposobljenost za posamezno pravno po-
dročje in z razporeditvijo zagotoviti zakonito, strokovno pra-
vilno in pravočasno delo oddelka in državnega tožilstva.

Razpored na oddelke velja praviloma najmanj za dobo
enega leta.

Če pripad zadev določenega pravnega področja ni to-
likšen, da bi bil razporejeni državni tožilec ali pomočnik z
njimi polno zaposlen ali če so podani drugi razlogi, se ga
razporedi še za reševanje drugih zadev.

8. člen
Vodja državnega tožilstva ali vodja oddelka lahko odlo-

či, da se posamezne zadeve obravnavajo na kolegijih.
Kolegijsko delo se organizira v obliki stalnih ali obča-

snih delovnih skupin, kolegijev in v drugih organizacijskih
oblikah.

9. člen
Državna tožilstva lahko sprejemajo na kolegijih pravna

stališča o posameznih pravnih problemih, ki se pojavljajo pri
delu državnega tožilstva.

O sprejetih pravnih stališčih vodja državnega tožilstva
obvesti vodjo višjega in generalnega državnega tožilca.

Vsako državno tožilstvo lahko da pobudo po funkciji
višjemu državnemu tožilstvu za sprejem pravnega stališča.
Če da pobudo okrožno državno tožilstvo, jo pošlje višjemu
državnemu tožilstvu, ki jo obravnava na kolegiju in zavzame
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do nje svoje stališče ter z njim seznani generalnega državne-
ga tožilca.

Državno tožilstvo Republike Slovenije obvešča nižja
državna tožilstva o pravnih stališčih in dogovorih, ki jih je
sprejelo.

10. člen
Za obravnavo vprašanj pomembnih za vsa državna to-

žilstva lahko generalni državni tožilec skliče posvetovanja z
vodji višjih in okrožnih državnih tožilstev.

Vodje višjih državnih tožilstev lahko zaradi zavzemanja
skupnih pravnih stališč skličejo posvetovanja z vodji okrož-
nih tožilstev z območja, za katerega so pristojni.

11. člen
Vodja okrožnega in višjega državnega tožilstva ima pra-

vico predlagati, da se na kolegijih in posvetovanjih Državne-
ga tožilstva Republike Slovenije o posameznih vprašanjih
zavzamejo pravna stališča. Vodja okrožnega Državnega to-
žilstva pobudo o tem sporoči generalnemu državnemu tožil-
cu preko vodje višjega državnega tožilstva.

Če okrožni državni tožilec želi pravno stališče o določe-
nem vprašanju, sporoči to preko vodje okrožnega državne-
ga tožilstva vodji višjega državnega tožilstva, ki poda o vpra-
šanju svoje pravno stališče. Če ta meni, da gre za vprašanje,
ki je širšega pomena, ga posreduje skupaj s svojim mne-
njem generalnemu državnemu tožilcu.

12. člen
V zadevah svojega delovnega področja poslujejo okrož-

na državna tožilstva z Državnim tožilstvom Republike Slove-
nije praviloma preko višjega državnega tožilstva, v nujnih
primerih pa tudi neposredno. V takih primerih poslovanja
obvestijo višje državno tožilstvo.

13. člen
O kazenskih ovadbah, ki so širšega javnega pomena ali

je o njihovi vsebini že obveščena javnost, in o kazenskih
zadevah, v katerih niso jasna temeljna pravna vprašanja
kazenskega pregona (čl. 61/I ZDT), mora okrožni državni
tožilec nemudoma obvestiti vodjo okrožnega državnega to-
žilstva, ta pa v obliki operativnega poročila po vodji višjega
državnega tožilca, generalnega tožilca RS. Na enak način
poteka tudi obveščanje o nadaljnjih ukrepih državnega tožil-
ca v kasnejših fazah kazenskega postopka.

Generalni državni tožilec in vodje višjih državnih tožil-
stev lahko zahtevajo, naj jim nižji državni tožilci po vodji
tožilstva pošiljajo podatke in informacije o posameznih zade-
vah ali o določenih vrstah zadev.

14. člen
Letna poročila o svojem delu (čl. 62 ZDT) pošiljajo vsa

nižja državna tožilstva Državnemu tožilstvu RS s tem, da višja
državna tožilstva pošljejo skupna poročila o svojem delu in
delu okrožnih državnih tožilstev na svojem območju. Poroči-
lo o delu Državnega tožilstva RS je sestavni del skupnega
letnega poročila o delu državnih tožilstev.

15. člen
Letna poročila morajo vsebovati podatke ki jih določi

generalni državni tožilec.

16. člen
Če okrožni ali višji državni tožilec pri svojem delu ugo-

tovi, da je bil v postopku pred sodiščem kršen zakon oziro-
ma je bila izdana nezakonita odločba, ki je postala pravno-

močna, pa nima pravice uporabiti ustreznega pravnega
sredstva, mora o tem takoj poročati Državnemu tožilstvu
Republike Slovenije.

Poročilu iz prvega odstavka državni tožilec doda svoje
mnenje in obrazložen predlog in priloži spise.

17. člen
Če okrožni ali višji državni tožilec pri svojem delu ugo-

tovi, da je vprašljiva ustavnost zakona ali ustavnost in zakoni-
tost drugega predpisa, obvesti o tem generalnega državne-
ga tožilca.

18. člen
Za obveščanje državnih tožilstev izdaja Državno tožil-

stvo Republike Slovenije notranje glasilo Tožilska obvestila.
V Tožilskih obvestilih, ki izhajajo po potrebi, se objav-

ljajo:
– poročila o pomembnejših kazenskih zadevah (čl. 61/I

ZDT);
– navodila in pravna stališča Državnega tožilstva Re-

publike Slovenije, višjih in okrožnih državnih tožilstev, spre-
jeta na kolegijih državnih tožilstev;

– prispevki, pomembni za prakso državnih tožilstev;
– sporočila in obvestila.
Tožilska obvestila prejemajo vsa državna tožilstva.

Nadzorstveni pregledi

19. člen
Z nadzorstvenimi pregledi o poslovanju državnih tožil-

stev (čl. 67 ZDT) višje državno tožilstvo skrbi, da je poslo-
vanje nižjih državnih tožilstev zakonito, strokovno pravilno
in pravočasno. Generalni državni tožilec oziroma vodja viš-
jega državnega tožilstva izda odredbo, v kateri navede vr-
sto in čas pregleda nižjega državnega tožilstva. Odredbo
najmanj 3 dni pred pregledom dostavi nadzornikom in v
vednost vodji državnega tožilstva, katerega poslovanje bo
pregledano.

Po opravljenem pregledu sestavijo nadzorniki zapisnik,
v katerega zapišejo ugotovitve pregleda. Po sestavi zapisni-
ka nadzorniki obravnavajo ugotovitve pregleda z vodjo dr-
žavnega tožilstva. Na pogovoru opozorijo na pomanjkjivosti
in napake, ki so bile ugotovljene pri pregledu ter še pred
sestavo končnega poročila o nadzorstvenem pregledu, omo-
gočijo prizadetim da podajo svoja pojasnila oziroma ugovo-
re. Rok za ugovore je 8 dni. Ugovore morajo nadzorniki
obravnavati v nadaljnih 8 dneh in v 15 dneh po izteku tega
roka sestaviti končno poročilo o ugotovitvah pregleda.

Na podlagi končnega poročila o nadzorstvenem pre-
gledu lahko nadzorniki zahtevajo od vodje državnega tožil-
stva odpravo ugotovljenih napak oziroma mu predlagajo dru-
ge ukrepe, ki so možni po zakonu. Za odpravo napak dolo-
čijo vodji pregledanega državnega tožilstva ustrezen rok. O
izvršitvi odrejenih ukrepov obvesti vodja pregledanega dr-
žavnega tožilstva generalnega državnega tožilca.

Organizacija pisarniškega poslovanja

20. člen
Pisarniško delo je organizirano v uradu državnega to-

žilstva in v uradih zunanjih oddelkov. Urad vodi vodja urada.

21. člen
V uradu državnega tožilstva so glede na obseg dela

lahko organizirane za posamezne vrste pisarniškega ali teh-
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ničnega dela posebne organizacijske enote, kot so vložiš-
če, pisarna vodje državnega tožilstva, vpisniško-evidenčna
služba, strojepisnica, računovodstvo in druge.

Organizacijo pisarne določi vodja državnega tožilstva.

22. člen
Zaradi smotrnejšega načina poslovanja lahko posamez-

na državna tožilstva v sporazumu z drugim državnim tožils-
tvom ali z drugim državnim organom organizirajo opravljanje
finančno-računovodskih in drugih strokovnih ter administra-
tivno-tehničnih del v obliki skupne službe, lahko pa poverijo
opravljanje takih zadev ustrezni organizacijski enoti drugega
državnega tožilstva ali drugega državnega organa.

Odpiranja in zapiranja poštnih pošiljk, vodenje vpisni-
ka, sprejemanje strank in hrambo arhivskega gradiva, se ne
more prepustiti drugemu organu ali skupni službi izven dr-
žavnega tožilstva.

23. člen
V aktu, s katerim se ustanovijo skupne službe, morajo

biti navedeni organi, ki ustanavljajo skupne službe, opravila
skupnih služb, sedež in način financiranja.

Pečati, štampiljke in žigi

24. člen
Državna tožilstva pri svojem poslovanju uporabljajo pe-

čate, male pečate, štampiljke in žige.
Vsa pisanja državnih tožilstev, ki so poslana drugim

organom, pravnim in fizičnim osebam morajo biti opremljena
s pečatom državnega tožilstva.

Za primere, ko bi bil pečat neprimeren je lahko uporab-
ljen mali pečat.

Za pečatenje z voskom imajo lahko državna tožilstva
žige, z enakim besedilom in enako vsebino, kot ga imajo
pečati in mali pečati.

25. člen
Za odtiskavanje imen državnih tožilstev, kratkih zaznam-

kov, označb in odredb lahko uporabljajo državna tožilstva
tudi štampiljke.

26. člen
V pečatih, malih pečatih, štampiljkah in žigih, ki jih

uporabljajo zunanji oddelki državnih tožilstev mora biti tudi
označba zunanjega oddelka.

27. člen
Evidenco pečatov vodi v posebni knjigi vodja urada

državnega tožilstva.
Za hrambo pečatov, malih pečatov, štampiljk in žigov

odgovarja delavec državnega tožilstva, ki jih pri delu upo-
rablja.

Prostori, oprema, zavarovanje in uradne izkaznice

28. člen
Ob vhodu v zgradbo, v kateri ima državno tožilstvo

svoje prostore mora biti na pročelju zgradbe pritrjena tabla
velikosti 60 x 40 cm, na vrhu katere je državni grb Republike
Slovenije, nato napis “Republika Slovenija” in pod njim ime
državnega tožilstva.

29. člen
Na vhodnih vratih v posamezne prostore v zgradbi, v

katerih delajo državni tožilci, mora biti pritrjena pravokotna
ploščica z imenom in priimkom državnega tožilca oziroma
pomočnika ter označbo “državni tožilec – državna tožilka”
oziroma “pomočnik-pomočnica državnega tožilca.” Na vhod-
nih vratih prostora, v katerem dela vodja državnega tožilstva
mora biti na ploščici tudi označba “vodja državnega tožilstva”.

Na drugih vhodnih vratih morajo biti še pritrjeni napisi,
iz katerih je razvidno, katera dela se pretežno opravljajo v
prostoru: npr. vložišče, tajništvo, kazenska pisarna itd.

Na vseh vhodnih vratih je številka prostora.

30. člen
Na dvojezičnih območjih so vsi navedeni napisi tudi v

italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

31. člen
V prostoru, v katerem dela vodja državnega tožilstva,

mora biti grb Republike Slovenije.
V drugih prostorih, v katerih delajo državni tožilci ali

pomočniki, mora biti mala zastavica Republike Slovenije.

32. člen
Če v zgradbi, v kateri ima državno tožilstvo svoje pro-

store, ni organizirane varnostne službe, mora imeti državno
tožilstvo za zagotovitev varnosti državnih tožilcev in drugega
osebja in strank ter nemotenega poslovanja državnega to-
žilstva organizirano lastno varnostno službo oziroma mora
biti varovanje zagotovljeno z ustreznimi tehničnimi sredstvi.

33. člen
Državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev imajo urad-

no izkaznico, s katero se lahko izkažejo pri opravljanju svoje
službe. Izkaznico izda minister za pravosodje.

34. člen
Uradna tožilska izkaznica je plastificirana izkaznica veli-

kosti 9 x 6 cm.
Na eni strani izkaznice je grb Republike Slovenije in

napis Republika Slovenija Ministrstvo za pravosodje. Na
drugi strani izkaznice so: fotografija državnega tožilca oziro-
ma pomočnika in pod njo registrska številka, datum izdaje
izkaznice in besedilo: “Ministrstvo za pravosodje potrjuje, da
je imetnik izkaznice (ime in priimek imetnika) okrožni/viš-
ji/vrhovni državni tožilec oziroma pomočnik okrožnega/viš-
jega državnega tožilstva v....” ter podpis ministra.

Dežurna služba

35. člen
Pri okrožnih državnih tožilstvih se usmerjanje predka-

zenskega postopka, zagotovitev udeležbe in druga nujna
dejanja organizira dežurna služba, tako da je zagotovljeno
neprekinjeno tožilsko delo ob delavnikih in praznikih ter dela
prostih dnevih 24 ur na dan.

Glede na obseg dela, prostorske in tehnične pogoje
tožilci dežurstvo izvajajo na sedežu državnega tožilstva ali na
domu.

Dežurstvo na sedežu državnega tožilstva je od pone-
deljka do petka od 8. do 20. ure, na domu pa od 20. do 8.
ure naslednjega dne ter ob sobotah, nedeljah, praznikih in
drugih dela prostih dnevih razen, če vodja državnega tožil-
stva ne odredi drugače.
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36. člen
Seznam dežurnih državnih tožilcev in razpored dežur-

stva izda vodja državnega tožilstva za vsako četrtletje, naj-
manj 7 dni pred začetkom tega obdobja. V izjemnih primerih
lahko izda razpored tudi brez tega roka.

V razporedu je potrebno pri vsakem od sodelujočih
navesti naslov prebivališča, telefonski številki na delovnem
mestu in na domu ter številko prenosnega telefona in poziv-
nika, ki ju ima dežurni stalno pri sebi.

Razpored se vroči vsakemu od sodelujočih v dežur-
stvu, vodji preiskovalnega oddelka pristojnega sodišča, upra-
vi za notranje zadeve in vojaškemu varnostnemu organu.

Ne glede na razpored lahko vodja državnega tožilstva
določi tudi dodatno dežurstvo in dežurstvo administrativnih
delavcev.

37. člen
Državnim tožilcem, ki opravljajo dežurno službo, pripa-

dajo za pripravljenost in delo med opravljanjem dežurne
službe posebne pravice po veljavnih predpisih.

38. člen
Dežurnemu državnemu tožilcu mora biti stalno na raz-

polago vozilo in voznik. S službenim vozilom mu mora biti
zagotovljen tudi prevoz na sodišče izven kraja, v katerem je
sedež državnega tožilstva.

Službeni avtomobili za potrebe dežurstva so tipizirani in
po prometnih predpisih opremljeni s svetlobno in zvočno
signalizacijo (modra luč in sirena).

Oprema za potrebe dežurne službe je prenosni tele-
fon, pozivnik, prenosni računalnik s tiskalnikom, žepni dikta-
fon in akumulatorska svetilka.

39. člen
V okviru dežurne službe se evidentirajo stiki s sodi-

ščem, z organi odkrivanja in z občani.
Vsako okrožno državno tožilstvo mora imeti priročnik o

dežurstvu, ki mora biti letno ažuriran.

Pomočniki državnega tožilca

40. člen
Okrožna in višja državna tožilstva imajo potrebno števi-

lo pomočnikov državnega tožilca.
Pomočnike dodeljuje enemu ali večim državnim tožil-

cem vodja državnega tožilstva.
Pomočnik državnega tožilca opravlja dejanja v zade-

vah, ki pripadejo državnemu tožilcu, kateremu je dodeljen
kot pomočnik. Državni tožilec lahko pooblasti pomočnika za
opravo določenih nalog ali za opravo procesnih dejanj v
kazenskem postopku.

Tožilska uprava

41. člen
Tožilska uprava obsega odločanje in druga opravila, s

katerimi so na podlagi zakona, tega navodila in drugih pred-
pisov, zagotavljeni pogoji za redno in učinkovito izvajanje
tožilske funkcije.

Zadeve tožilske uprave obsegajo zlasti: notranjo orga-
nizacijo državnih tožilstev, organizacijo poslovanja državne-
ga tožilstva, s katero se zagotavlja navzočnost na narokih in
drugih dejanjih, pri katerih je udeležba obvezna, nujna ali
koristna, skrb, da je delo na državnem tožilstvu opravljeno

zakonito, strokovno pravilno in pravočasno, statistično-evi-
denčno službo, poročanje o problematiki dela državnega
tožilstva, kadrovsko-personalne zadeve, finančno in mate-
rialno poslovanje, upravljanje z zgradbo oziroma prostori, ki
so dodeljeni v uporabo državnemu tožilstvu, skrb in ukrepe
za varnost ljudi in premoženja na državnem tožilstvu, ekono-
mat in druge zadeve, ki so določene v zakonu in temu
navodilu.

42. člen
Zadeve državnotožilske uprave opravlja vodja državne-

ga tožilstva, če ni v zakonu ali temu navodilu določeno
drugače.

Tajnik državnega tožilstva, strokovni sodelavci
ter administrativni in drugi delavci

43. člen
Za izvrševanje zadev tožilske uprave ima Državno to-

žilstvo RS tajnika, ki izvaja te zadeve pod nadzorstvom gene-
ralnega državnega tožilca RS.

Tajniške posle lahko opravlja tudi državni tožilec, ki je
dodeljen na delo v Državnem tožilstvu RS.

Za izvrševanje zadev tožilske uprave imajo lahko tajnika
državnega tožilstva tudi druga državna tožilstva.

44. člen
Za opravljanje pravnega dela je pri vsakem državnem

tožilstvu potrebno število strokovnih sodelavcev, ki pod vods-
tvom in po naročilu vodje državnega tožilstva sprejemajo na
zapisnik vloge strank in izjave oškodovancev, izdelujejo os-
nutke tožilskih odločb in opravljajo drugo strokovno delo, ki
je potrebno za izvajanje tožilske službe.

45. člen
Strokovni sodelavec iz prejšnjega člena je lahko, kdor

izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja v
državnem organu, ima pridobljen strokovni naziv diplomirani
pravnik in opravljen pravniški državni izpit.

46. člen
Vodja urada državnega tožilstva opravlja administrativ-

no-tehnična dela za vodjo državnega tožilstva, tajnika držav-
nega tožilstva ali vodjo oddelka ter zbira in obdeluje podatke
o delu državnega tožilstva, vodi statistiko in razne evidence
državnega tožilstva in opravlja drugo delo po odredbi vodje
državnega tožilstva ali tajnika državnega tožilstva.

Delavci v računovodstvu, ki ga vodi vodja računovod-
stva, izvajajo naloge v skladu z zakonom in računovodskimi
standardi za finančno in računovodsko poslovanje državnih
organov ter opravljajo drugo delo po odredbi vodje državne-
ga tožilstva ali tajnika državnega tožilstva.

Vpisničar vodi vpisnike, knjige in imenike skladno z
navodili, ki jih izda generalni državni tožilec RS, vodi potreb-
ne evidence, zbira statistične podatke, pripravlja statistična
poročila in opravlja drugo delo po odredbi vodje državnega
tožilstva ali tajnika državnega tožilstva.

Strojepiska – zapisnikarica opravlja strojepisna in dru-
ga administrativna dela po odredbi vodje državnega tožilstva
ali tajnika državnega tožilstva ter skrbi za urejenost spisov.

47. člen
Tajnik državnega tožilstva, strokovni sodelavci ter ad-

ministrativni in drugi delavci opravljajo po odredbi vodje
državnega tožilstva delo določeno z zakoni, temi navodili in
drugimi predpisi.
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Tajnika državnega tožilstva, strokovne sodelavce ter
administrativne in druge delavce, razporeja na posamezna
delovna mesta in jim določi naloge in opravila vodja državne-
ga tožilstva

48. člen
Če ni v posebnih predpisih drugače določeno, za delov-

na razmerja tajnika državnega tožilstva, strokovnih sodelavcev
ter administrativnih in drugih delavcev veljajo predpisi in ko-
lektivne pogodbe, ki veljajo za delavce v državnih organih.

49. člen
Delavci pri državnem tožilstvu so disciplinsko odgovor-

ni za kršitve delovnih dolžnosti.
O disciplinski odgovornosti tajnika državnega tožilstva,

strokovnih sodelavcev ter administrativnih in drugih delav-
cev odloča na prvi stopnji vodja državnega tožilstva, na drugi
stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje Vlada RS.

Informatizacija

50. člen
Za pripravo vsebinsko in strokovno utemeljenih predlo-

gov za razvoj, enotnost in delovanje informacijske podpore
poslovanja državnih tožilstev in za koordinacijo z za to pri-
stojnim ministrstvom za pravosodje, ustanovi generalni dr-
žavni tožilec pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije po-
sebno delovno skupino s potrebnim številom računalničar-
jev državnih tožilcev in drugih delavcev.

II. PRAVILA O POSLOVANJU DRŽAVNIH TOŽILSTEV

Finančno računovodsko poslovanje

51. člen
Za finančno računovodsko poslovanje s sredstvi za

delo državnega tožilstva iz proračuna veljajo splošni predpisi.
Proračunska sredstva za delo državnega tožilstva se

razporejajo s finančnim načrtom državnega tožilstva.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta je

vodja državnega tožilstva.

Delovni čas

52. člen
Delovni čas vseh državnih tožilstev v Republiki Sloveniji

je od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.
Uradne ure za stranke so na vseh državnih tožilstvih v

ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa od 9. do
12. ure ter od 13. do 15. ure.

V okviru delovnega časa določi vodja državnega tožil-
stva čas polurnega odmora v skladu s predpisi o delovnih
razmerjih in upoštevaje vezanost delavcev na uradne ure,
glavne obravnave in naroke.

Državni tožilci in delavci morajo pretežni del letnega
dopusta izkoristiti v času sodnih počitnic od 15. julija do
15. avgusta.

Letni razpored dela

53. člen
Vodja državnega tožilstva v letnem razporedu dela do-

loči razporeditev državnih tožilcev in pomočnikov v oddelke,

njihovo pravno področje dela, vodje oddelkov, razpored
dežurstev in čas izrabe letnih dopustov. Letni dopusti mora-
jo biti določeni tako, da je zagotovljeno nemoteno opravlja-
nje državnotožilskega dela.

54. člen
Letni razpored dela za naslednje koledarsko leto mora

biti izdan najkasneje do 15. decembra tekočega leta.
Če se pri državnem tožilstvu zmanjša ali poveča število

državnih tožilcev, ob njihovi daljši odsotnosti ali če tako
narekujejo občutne spremembe v pripadu zadev, lahko vod-
ja državnega tožilstva letni razpored dela spremeni.

Dopusti

55. člen
Ob upoštevanju kriterijev, primerov in pogojev, ki jih

določi personalna komisija, določi vodja državnega tožilstva
dolžino letnega dopusta za posameznega državnega tožilca
in pomočnika ali odobri izredni dopust.

Dodeljevanje zadev

56. člen
Zadeve iz pristojnosti državnega tožilstva razporeja med

državne tožilce vodja državnega tožilstva, vodja oddelka ali
drugi državni tožilec, ki ga vodja državnega tožilstva za to
pooblasti.

Zadeve se načeloma dodeljujejo državnim tožilcem po
vrstnem redu pripada zadeve na državno tožilstvo, upošteva-
je organizacijo dela in specializacijo ter enakomerno obre-
menjenost na posameznem državnem tožilstvu.

Vodja državnega tožilstva s splošnim navodilom iz
64. člena ZDT natančneje določi način dodeljevanja in pre-
dodeljevanja zadev na državnem tožilstvu in udeležbo držav-
nih tožilcev na narokih.

Vodja državnega tožilstva ali oddelka odreja in dodelju-
je državnim tožilcem druge naloge in opravila iz pristojnosti
državnega tožilstva, kot so udeležba na narokih v zvezi z
zaprosili za pravno pomoč, udeležba na posvetih in sestan-
kih, sestava poročil, analiz, pobud in predlogov, če teh
nalog ali opravil ne opravi sam ali tajnik državnega tožilstva
ter skrbi za zakonito in učinkovito delo državnega tožilstva v
okviru enotne organizacije državnega tožilstva.

Vodja državnega tožilstva vodi posebno evidenco o
pripadu zadev na posameznega državnega tožilca, udeležbi
na narokih in pri opravljanju dežurstva in o drugih nalogah
ter skrbi za enakomerno obremenitev državnih tožilcev v
zvezi z udeležbo.

Zadeve, ki jih generalni državni tožilec dodeli v reševa-
nje skupini državnih tožilcev za posebne zadeve, razporeja
med državne tožilce skupine vodja skupine. Ta skrbi za
enakomerno obremenitev državnih tožilcev in jim odreja tudi
druge naloge in opravila iz pristojnosti državnih tožilcev.

Razmerje do občanov

57. člen
Državni tožilci so med uradnimi urami dolžni sprejemati

na zapisnik ovadbe, pritožbe in predloge občanov.
Obvestila o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje

strankam in drugim upravičenim osebam, vpisničar ustrez-
nega vpisnika neposredno v času uradnih ur.
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58. člen
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžar-

ska narodna skupnost in na katerih je z ustavo in zakonom
določena enakopravnost italijanskega oziroma madžarske-
ga jezika, morajo državna tožilstva v stikih z občani teh
narodnosti zagotoviti enakopravnost italijanskega oziroma
madžarskega jezika v skladu z zakonom, če stranka, ki živi
na tem območju, uporablja italijanski oziroma madžarski
jezik.

Stroški, ki nastanejo zaradi komuniciranja v italijan-
skem oziroma madžarskem jeziku, gredo v breme sredstev
za delo državnega tožilstva in ne morejo bremeniti strank.

59. člen
Državni tožilci, pomočniki in strokovni sodelavci pri

stikih z občani in pri obvestilih ne smejo izražati svojega
osebnega mnenja o pravilnosti odločitev ali dejanj, o kate-
rih dajejo obvestilo in tudi ne dajati izjav o verjetnem izidu
posamezne zadeve oziroma o predvidenih ali nameravanih
ukrepih.

60. člen
Tajnost podatkov in stopnjo zaupnosti odredi vodja

državnega tožilstva.

61. člen
Kdor v zvezi z delom pri državnem tožilstvu izve za

podatke, ki so uradna tajnost, jih je dolžan varovati.

Mednarodna pravna pomoč in mednarodno
sodelovanje

62. člen
Zadeve mednarodne pravne pomoči opravljajo okrož-

na državna tožilstva na podlagi določb ZKP, posebnih pred-
pisov, mednarodnih pogodb in navodil ministra za pravo-
sodje.

Državna tožilstva poslujejo s pristojnimi tujimi organi
preko ministrstva za pravosodje in skladno z določbami med-
narodnih sporazumov o pravni pomoči v sodnih postopkih.

63. člen
Državna tožilstva imajo lahko operativne stike s pristoj-

nimi organi tujih držav, če gre za zadeve skupnega interesa.
O takšnih stikih je treba obveščati generalnega državnega
tožilca Republike Slovenije.

Hramba arhivskega gradiva

64. člen
Končane zadeve se hranijo pri državnem tožilstvu dolo-

čen čas, in sicer:
– zadeve kaznivih dejanj, za katera so predvidene kazni;
– zapora nad 5 let – 10 let;
– zadeve kaznivih dejanj, za katera so predvidene kazni;
– zapora do 5 let – 5 let;
– druge zadeve – 3 leta.
Rok hrambe začne teči s pretekom leta, v katerem je

bila zadeva odložena v arhiv.
Kazenske zadeve, v katerih je bila preiskava prekinje-

na, so v hrambi dokler pregon ni zastaran.
Kazenske ovadbe zoper neznane storilce so v hrambi

do absolutnega zastaranja pregona.
Trajno so v hrambi osebni spisi delavcev državnega

tožilstva.

Po preteku v prvem odstavku določenih rokov izloči
državno tožilstvo spise iz svojega arhiva in z njimi ravna po
zakonu o arhivskem gradivu in arhivih.

Strokovna literatura

65. člen
Državno tožilstvo skrbi za redno nabavo izdaj zakonov

in drugih predpisov, uradnih listov, zbirk sodnih odločb,
strokovnih revij ter drugih strokovnih publikacij, ki jih državni
tožilci potrebujejo za uspešno in strokovno opravljanje dela.

Zakone in druge predpise, ki so pogosto v uporabi,
nabavi državno tožilstvo v zadostnem številu izvodov.

Vodja državnega tožilstva skrbi za to, da so vsi delavci,
katerim je to potrebno, na primeren način seznanijo s spre-
membami in dopolnitvami veljavnih predpisov.

Za hranjenje strokovnih publikacij se lahko organizira
pri državnih tožilstvih strokovna knjižnica.

Poslovanje s spisi

66. člen
Vsak dogodek, ki ima pomen za postopek državnega

tožilstva in o katerem je bilo državno tožilstvo obveščeno ali
je zanj drugače zvedelo in vsako dejanje, ki ga stori državno
tožilstvo v svojem delovnem področju, mora biti zapisano v
obliki uradnega zaznamka ali zapisnika v ustreznem spisu.
Ustno podane kazenske ovadbe se vzamejo na zapisnik. V
obliki uradnega zaznamka morajo biti zapisana tudi sporoči-
la, ki jih državno tožilstvo prejme ali da komu ustno nepo-
sredno ali po telefonu.

Z uradnim zaznamkom in zapisnikom ravna državno
tožilstvo kot s prejetim pisanjem.

67. člen
Ko je delo v posamezni zadevi končano ali ko se pošlje

zadeva sodišču ali drugemu organu, administrativno-tehnič-
ni delavec uredi spis tako, da razvrsti posamezne listine po
časovnem zaporedju in izloči tisti del, ki ostane pri državnem
tožilstvu, od dela, ki se pošilja. Na ovitku spisa zaznamuje,
kaj komu pošilja. Ta opravila nadzoruje državni tožilec, kate-
remu je spis dodeljen.

68. člen
Državni tožilec kazensko ovadbo zavrže s sklepom. V

sklepu mora biti navedena ovadena oseba, pravna kvalifika-
cija in zakonski naziv kaznivega dejanja ter zakonski razlogi
zavrženja.

V spis je potrebno vključiti kratko obrazložitev vzrokov
za zavrženje.

Če so bila opravljena posamezna preiskovalna dejanja,
pri katerih je bil osumljenec navzoč, je treba o zavrženju
ovadbe obvestiti tudi njega.

69. člen
Če državni tožilec da izjavo o odstopu od kazenskega

pregona, izjavo o umiku obtožnice ali obtožnega predloga,
navede zakonske razloge za takšne odločitve v internem
dnevniku.

Državni tožilec v internem dnevniku navede tudi razlog
za umik pritožbe državnega tožilca zoper sodno odločbo.

Višja državna tožilstva hranijo v internem spisu kopijo
pisnega mnenja. Če dajo mnenje ustno na seji pritožbenega
senata se o tem napravi uradni zaznamek.
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70. člen
Državni tožilec mora svojo odločitev glede pritožbe (na-

poved pritožbe, odpoved pravici do pritožbe) in razloge za-
njo, po razglasitvi sodbe oziroma po pouku o pravici do
pritožbe ter odločitev in razloge, zakaj po napovedi pritožbe
te ni vložil, vpisati v interni dnevnik.

Vodja državnega tožilstva je glede na organizacijske
posebnosti posameznega državnega tožilstva, dolžan delo
organizirati tako, da zaradi poteka roka ne pride do izgube
pravice do pritožbe.

71. člen
Če višje državno tožilstvo v postopku pred pritožbenim

sodiščem v celoti ali deloma umakne pritožbo, obvesti o tem
okrožno državno tožilstvo, ki je pritožbo vložilo in navede,
zakaj je pritožbo umaknilo.

Če višje državno tožilstvo pri pregledu zadeve v pritož-
benem postopku ali v postopku v zvezi z izrednim pravnim
sredstvom ugotovi pomanjkljivosti pri delu, opozori na to
okrožno državno tožilstvo.

Postopanje v primeru opuščanja kazenskega
pregona

72. člen
Državno tožilstvo, ki namerava odložiti pregon zoper

osumljenca mora le-tega povabiti na pogovor. V vabilu mora
biti navedeno, da je vabljen zaradi dogovora o odložitvi in
morebitni opustitvi pregona, da ima pravico do odvetnika, ki
je pri dogovoru lahko navzoč in da bo zoper njega sprožen
kazenski pregon, če se na vabilo ne bo odzval.

73. člen
O dogovarjanju med državnim tožilcem in osumljen-

cem je treba pisati zapisnik, ki se vloži v spis. V zapisniku
mora biti zabeležena morebitna osumljenčeva pripravljenost,
da se bo ravnal po navodilih in izpolnil dogovorjene naloge,
pri čemer mora biti natančno razvidno, za katere naloge gre,
v kakšnem obsegu in roku jih mora izpolniti in druge modali-
tete. Prav tako mora biti zabeležena osumljenčeva obvez-
nost predložiti dokazila o tem, da se je držal navodil ali
izpolnil dogovorjene naloge.

K dogovarjanju o odložitvi pregona se povabi tudi oško-
dovanec.

74. člen
O odložitvi kazenskega pregona državni tožilec izda

sklep, v katerem morajo biti natančno določene vse osum-
ljenčeve naloge. Od tega trenutka tečejo roki, ki so za
osumljenca prekluzivni, za državnega tožilca pa instrukcij-
ski. Sklep je treba vročiti tudi oškodovancu.

75. člen
Če osumljenec predloži dokaze, da se je držal navodil

državnega tožilca in v celoti izpolnil vse naloge, mora državni
tožilec ovadbo zavreči.

76. člen
Vsak državni tožilec je dolžan pri proučevanju ovadb

skrbno preveriti, če so podani pogoji za poravnavo po do-
ločbah ZKP.

V zadevah, v katerih je možna poravnava je potrebno v
spisu navesti, zakaj tožilec ni odstopil zadevo v postopek
poravnave.

Generalni državni tožilec izda posebna splošna navodi-
la na podlagi člena 64. zakona o državnem tožilstvu o pogo-

jih in okoliščinah po ZKP, na podlagi katerih državni tožilec
odstopi zadevi v postopek poravnave.

Podpisovanje

77. člen
Vodja državnega tožilstva oziroma njegov namestnik

podpisuje:
– navodila in druge splošne akte,
– poročila in obvestila,
– odločbe v upravnih zadevah državnega tožilstva,
– druge akte, če ni določeno drugače.
Tajnik Državnega tožilstva Republike Slovenije lahko

po pooblastilu generalnega državnega tožilca podpisuje ak-
te iz četrte alinee prvega odstavka tega člena.

Državni tožilec podpisuje vse odločbe v zvezi z zadeva-
mi, ki so mu dodeljene v delo.

Odločitev o zavrženju, o odstopu od kazenskega pre-
gona, o umiku pritožbe oziroma odločitev, da se pritožba ne
vloži, podpiše v internem dnevniku tudi vodja državnega
tožilstva oziroma vodja zunanjega oddelka.

Vodja državnega tožilstva lahko pooblasti za podpiso-
vanje, odločitev iz prejšnjega odstavka, vodjo oddelka.

Pisanja pisarniško-tehnične narave lahko podpisujejo
tudi administrativni delavci.

Ravnanje z zaseženimi stvarmi

78. člen
S predmeti, ki jih državna tožilstva prejemajo v zvezi s

kazenskim postopkom, se ravna:
– tisti, ki pri državnem tožilstvu tako stvar sprejme, se

prepriča, ali so mu izročene vse stvari, ki so navedene v
ovadbi ali drugem aktu, tistemu, ki stvari izroča, pa je treba
dati potrdilo v predajni knjigi ali pa posebej;

– na en izvod ovadbe ali drugega akta, s katerim so
bile izročene v prvi točki tega odstavka omenjene stvari, se
vpiše, katere stvari so bile prejete;

– ob vložitvi zahteve za preiskavo ali neposredne ob-
tožbe se zasežene stvari pošljejo pristojnemu sodišču;

– če je zasežena gotovina ali vrednostni predmeti, se
gotovina ali vrednostni predmeti izročijo v hrambo pristojne-
mu sodišču;

– če so zasežene stvari pri ovaditelju, mora državno
tožilstvo ob vložitvi zahteve za preiskavo ali obtožbe navesti,
kje se nahajajo;

– če državno tožilstvo ovadbo zavrže, odloči tudi o
nadaljnjem postopku z zaseženimi stvarmi in o uporabi dolo-
čil 498. člena ZKP.

79. člen
Med zasežene stvari po prejšnjem členu spadajo:
– predmeti, katere je dovoljeno vzeti po prvem in dru-

gem odstavku 69. člena KZ,
– predmeti, ki jih je treba obvezno odvzeti po zakonu

(tretji odstavek 69. člena KZ),
– predmeti, ki so bili pridobljeni kot nagrada za storje-

no kaznivo dejanje in predmeti, ki jih je storilec dobil s
prodajo ukradenih ali na drug protipraven način pridobljenih
stvari (denar, dragocenost in vsaka druga premoženjska
korist po 96. členu KZ).

– predmeti, na katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno
“corpora delicti” v ožjem pomenu (110. člen ZKP).
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80. člen
Okrožna državna tožilstva vodijo posebno evidenco o

tistih zaseženih predmetih, ki jih prejmejo hkrati z ovadbo ali
poročilom organov za notranje zadeve po šestem odstavku
148. člena v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZKP ali z
ovadbo drugih organov.

Če se zaseženi predmeti glede na težo, obseg ali ne-
varne lastnosti ne hranijo pri državnem tožilstvu, se v vpisni-
ku Kdp oziroma Cd označi, kdo jih hrani.

81. člen
Okrožna državna tožilstva vodijo v vpisniku Kdp evi-

denco o zaseženem denarju v domači ali tuji valuti po
specifikaciji, o dragocenostih, kot so zlato in izdelki iz zlata
in drugih plemenitih kovin in o drugih vrednostnih predme-
tih, kot so razni vrednostni papirji, takse in poštne znamke,
srečke in podobno, v vpisniku Cd pa o vseh drugih zaseže-
nih predmetih, posebej o tistih, ki so označeni kot “corpo-
ra delicti.”

82. člen
Vpisnika Kdp in Cd imata rubrike:
– zaporedna številka vpisa,
– opravilna številka spisa,
– dan prejema,
– pošiljatelj predmeta z opravilno številko ovadbe ali

poročila,
– priimek in ime ovadenca oziroma obdolženca ali ose-

be, ki ji je bil predmet zasežen,
– vrsta predmeta,
– najemnik predmeta s podpisom in datumom prejema

ter uradno štampiljko.

83. člen
Vodja vpisnika Cd in Kdp je dolžan do odločitve držav-

nega tožilca, ki rešuje spis, hraniti zasežene predmete v
blagajni oziroma v dobro zavarovanem prostoru državnega
tožilstva. V interni dnevnik se vpiše zaporedna številka vpisa.

84. člen
Državni tožilec, ki obravnava spis, izda vodji vpisnika v

dveh izvodih pismeno odredbo, naj zasežene predmete do-
stavijo sodišču, ko vloži zahtevo za preiskavo ali obtožni akt,
po potrebi pa tudi ob vložitvi predloga za posamezna prei-
skovalna dejanja.

Vodja vpisnika vloži en izvod odredbe v interni spis,
drugega priloži vpisniku in na internem dnevniku zaznamuje
prejem odredbe.

Če ovadbo zavrže, odloči tudi o zaseženih predmetih,
tako da jih vrnejo oškodovancu oziroma upravičencu, da jih
pošlje kriminalističnemu muzeju ali zapuščinskemu sodišču,
da jih da komisijsko uničiti ali pa izvede postopek po
225. členu ali 498. členu ZKP. Odločitev o zaseženih pred-
metih zabeleži v interni dnevnik.

85. člen
Vodja vpisnika Cd in Kdp konec vsakega leta zaključi

vpise v vpisniku in ugotovi, ali so pri državnem tožilstvu
oziroma zunanjemu oddelku ostali predmeti, ki bi jih bilo
treba poslati s spisom pristojnemu sodišču ali z njimi ravna-
ti kot je navedeno v 81. členu tega pravilnika. O svoji
ugotovitvi obvesti vodjo državnega tožilstva oziroma zuna-
njega oddelka.

Delo pisarne

86. člen
Vloge, spise, denarna pisma, brzojavke, pakete in dru-

ge pošiljke (v nadaljnjem besedilu: pisanja) sprejema pri
državnem tožilstvu vložišče oziroma pisarna.

Če je iz pisanja razvidno, da državno tožilstvo, katere-
mu kdo pisanje neposredno izroča, zanj ni pristojno, opozo-
ri delavec v pisarni na to prinašalca in ga napoti k pristojne-
mu organu. Če prinašalec kljub temu zahteva, naj državno
tožilstvo pisanje sprejme, to delavec stori, na pisanje pa
zapiše zaznamek o opozorilu.

Pri neposrednem sprejemanju pisanj je treba preveriti
ali so pisanju priložene priloge, ki so v njem omenjene.

87. člen
Pisanja, ki prihajajo po pošti, prevzema za to določena

oseba. Kurir ali za to določena oseba dviga pisanja iz pošt-
nega predala.

Če je pri prevzemu oziroma dvigu pisanj iz predala
ugotovljeno, da je pisanje poškodovano, je treba zahtevati
od pristojnega poštnega delavca, naj stanje in vsebino zapi-
sniško ugotovi. Kurir ali za to določena oseba mora v prime-
rih reklamacije takoj obvestiti vodjo državnega tožilstva ali
vodjo zunanjega oddelka.

88. člen
Sprejem pisanj, ki jih pošiljajo sodišča in drugi organi

potrdi delavec v vložišču oziroma v pisarni s pečatom, datu-
mom prejema in podpisom v vročilni knjigi oziroma na vročil-
nici ali povratnici.

Na zahtevo prinašalca pisanja se izda potrdilo o preje-
mu s sprejemno štampiljko in datumom prejema.

89. člen
Na vsako prejeto pisanje se odtisne sprejemna štam-

piljka in zapiše datum prejema. Če je pisanje v zaprtem
ovitku in ga prejemnik ni upravičen odpreti, je treba na
ovitku odtisniti štampiljko in zapisati datum.

90. člen
Če je pisanju priložena kakšna listina, predmet, vred-

nostni papir, denar, dragocenost ali kakšna druga vrednost,
se to ob sprejemu zaznamuje na pisanju.

Denar, dragocenosti in druge vrednosti se po preje-
mu brez odlašanja izročijo tistemu, ki je določen za ravna-
nje z njimi.

91. člen
Pošto, sprejeto v zaprtih ovitkih, odpira tisti, ki ga vodja

državnega tožilstva za to določi.
Pisanje v zaprtem ovitku, ki je naslovljeno na določeno

osebo, mora biti zaprto izročeno tej osebi.

92. člen
Če kakšno pisanje manjka, je treba to ugotoviti na

pisemskem ovitku ali internem spisu z uradnim zaznamkom
in takoj sporočiti pošiljatelju. Druge pomanjkljivosti v zvezi s
prejetim pisanjem (manjkajoče priloge, poškodbe in drugo)
je treba označiti na pisanju.

Če je pisanju priložen denar za takso ali kolek, pa
pisanja ni treba kolkovati, je treba denar oziroma kolek
vrniti pošiljatelju. Če je kolek nalepljen na pisanje, ga je
treba uničiti.
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93. člen
Ko je pošta odprta, jo pred izročitvijo v delo, glede na

naravo pisanj, vodja državnega tožilstva, vodja zunanjega
oddelka ali vodja oddelka razporedi in nato izroči pisarni z
odredbo, da jo vpiše v ustrezni vpisnik.

94. člen
Vodja vpisnika mora prejeta in razporejena pisanja vpi-

sati v ustrezne vpisnike s tistim datumom, ko so bila prejeta.

95. člen
Z vpisom pisanja v ustrezni vpisnik nastane zadeva

(spis).
Vsaka tožilska zadeva mora biti vložena v poseben

ovitek (ovitek spisa).
Ovitki spisov pri okrožnih državnih tožilstvih v zadevah

Kt in Ktm so iz trdega papirja svetlorjave barve za Kt zadeve
in svetlozelene za Ktm zadeve.

Ovitki spisov v drugih zadevah so iz mehkega belega
papirja.

96. člen
Na vsak ovitek spisa se vpiše označba spisa in držav-

nega tožilstva, označbo zadeve in morebitne zveze z drugimi
zadevami ter druge zaznambe, predpisane s tem pravilni-
kom.

Na ovitek spisa v Kt, Ktm in Ktgp zadevah je treba
obvezno vpisati še domnevnega storilca kaznivega dejanja
ali gospodarskega prestopka in kaznivega dejanja ali gospo-
darskega prestopka, podatke o dodelitvi zadeve in morebit-
no računalniško šifro.

97. člen
O vsaki zadevi se vodi interni dnevnik.
V interni dnevnik je treba vpisati označbo zadeve, ki jo

sestavljajo: ime vpisnika, šifra za okrajno (0) oziroma okrož-
no (1) pristojnost, zaporedna številka vpisa in zadnji dve
številki leta, v katerem je bila zadeva vpisana v vpisnik (npr.
Kt/1/620/95). Nato pa po vrstnem redu, ki je označen z
zaporednimi številkami ter datumi, vsa pisanja, ki jih je tožil-
stvo prejelo ali poslalo, in ukrepe, ki jih je podvzelo, skladno
z določbami tega pravilnika.

Interni dnevnik lahko v zadevah, ki praviloma ne terjajo
obsežnejših aktivnosti pri delu na spisu, nadomesti ovitek
spisa (npr. Ktn zadeve). V tem primeru se podatki iz prvega
odstavka tega člena vpisujejo na notranji strani ovitka spisa.

98. člen
Ovitek internega spisa vsebuje številko Kt vpisnika,

ime in priimek osumljenca in računalniško šifro kaznivega
dejanja.

Interni dnevnik, ki je v spisu, vsebuje vpise po krono-
loškem redu prispelih in odposlanih pisanj in ukrepe držav-
nega tožilca.

Vpise glede na naravo opravila opravljajo vpisničar,
strojepiska ali državni tožilec.

99. člen
Kadar se delo v zadevi nadaljuje z označbo drugega

vpisnika ali z drugo številko istega vpisnika, je treba na
ovitku spisa prečrtati prejšnjo označbo, pod njo pa zapisati
novo.

Prejšnja označba mora biti prečrtana z barvnim svinčni-
kom, tako da gre čez njo vodoravna črta; pri tem mora ostati
prejšnja označba še naprej vidna.

V ovitku spisa pod zadnjim vpisom s prejšnjo označbo
je treba zapisati novo označbo (številko) zadeve, s katero bo
ta tekla naprej (npr: nadaljevanje pod Kt/0/167/95). V tem
primeru se zaporedne številke vpisa posameznih pisanj v
ovitku ne začnejo znova, temveč se nadaljujejo.

100. člen
Tako kot je določeno v 96. členu tega pravilnika, je

treba ravnati tudi, če je več zadev združenih. V rubriko
vpisnika “Opomba” mora biti vpisana vodilna opravilna števil-
ka spisa.

Zadeva se združi s prej vpisano zadevo, če delo na
prejšnji še teče. Če je delo na prej vpisani zadevi že konča-
no, se ta združi s pozneje vpisano zadevo.

101. člen
Nujne in priporne zadeve mora pisarna takoj vpisati v

vpisnik in jih izročiti v delo.
Take zadeve morajo biti označene na ovitku spisa z

“nujno” ali “pripor”, če gre za rok, je treba označbi pristaviti
tudi rok. Poleg tega je treba na nujnost in priporni primer ali
na rok posebej opozoriti državnega tožilca, ki dobi zadevo v
delo.

102. člen
Interni spis vpisan v Kt ali drug vpisnik mora biti obliko-

van po teh pravilih:
1. v spis mora biti vložena kopija kazenske ovadbe z

vsem gradivom, ki je potrebno za obravnavanje zadeve,
2. v spisu je treba hraniti kopije vseh odločitev državne-

ga tožilca v tej zadevi,
3. v spis morajo biti vložene po kronološkem redu sod-

ne odločbe, kopije zapisnikov zaslišanj in glavnih obravnav,
uradni zaznamki in druga pisanja,

4. vsak list spisa je označen z zaporedno številko.

103. člen
Ko prejme pisarna spis od tistega, ki jo rešuje, zapiše

na drugopisu pisanja dan prejema in opravi nadaljnja opravi-
la, ki so v pisarni potrebna v zvezi s prejetim pisanjem.

Delavec pisarne, ki opravi posamezno opravilo, to oz-
nači na drugopisu pisanja z navedbo datuma, ko ga je opra-
vil in se podpiše.

104. člen
Akti, ki jih državno tožilstvo pošilja drugim organom,

organizacijam in posameznikom, morajo imeti v zgornjem
levem vogalu ime in sedež državnega tožilstva, označbo
zadeve in datum. Pod tem morata biti zapisani začetni črki
imena in priimka tistega, ki je akt sestavil, in tistega, ki ga je
napisal.

Naslov organa ali organizacije, na katero je akt naslov-
ljen, mora vsebovati popolno ime in sedež.

Pod naslovom je treba praviloma na kratko označiti
vsebino akta in zvezo z aktom naslovnika, če je znana.

Pri podpisu je treba zapisati ime in priimek državnega
tožilca in njegovo funkcijo.

105. člen
Odpravki aktov morajo biti pisani na pisalni stroj oziro-

ma računalniški tiskalnik brez napak in v urejeni obliki. Če
ima posamezen akt več odpravkov, mora biti vsak odpravek
čitljiv.

106. člen
Ko je akt odpravljen oziroma, ko pride zadeva od tiste-

ga, ki jo je reševal, vodja vpisnika takoj vpiše ustrezne po-
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datke v vpisnik, nato pa ravna dalje, kot je odredil tisti, ki je
zadevo reševal.

Tisti, ki je zadevo reševal, mora dati pisarni potrebna
naročila, kako naj ravna s spisom (evidentiranje roka, odloži-
tev v arhiv po odpravi itd.).

107. člen
Tisti, ki je zadevo reševal, odredi osebno vročitev s

povratnico vselej, ko z vročitvijo začne teči rok za procesno
dejanje.

108. člen
Tisti, ki odpravlja pošiljke, se mora pred odpravo pre-

pričati, kakšen je odrejeni način odprave, ali imajo pošiljke
pravilne naslove, ali so jim priložene vročilnice in potrebne
priloge, kakor tudi ali so posamezni odpravki v redu in čitljivo
napisani. Nato potrdi na dvojniku pisanja, ki naj bo odprav-
ljeno, datum in način odprave s svojim podpisom. Potrjen
drugopis vrne prinašalcu pošiljke oziroma vodji ustreznega
vpisnika.

109. člen
Tisti, ki je določen za odpravljanje pošiljk, vodi odprav-

no knjigo in vpisuje vanjo vse pošiljke, ki jih odpravi.
Za evidenco in opravičevanje porabljene poštnine ozi-

roma poštnih znamk se vodi kontrolnik poštnine.

110. člen
Zadeve, za katere je določeno, naj jih ima pisarna v

evidenci do določenega roka, so hranjene v rokovniku (ko-
ledarju), kar se zabeleži v ustreznem vpisniku.

Rokovnik je sestavljen iz fasciklov (map); vanje so vlo-
žene zadeve, urejene po zadnjem dnevu roka in zaporedni
številki. Namesto fasciklov je dovoljeno uporabljati posebne
omare s predelki.

Vodja vpisnika mora na dan pred pretekom roka izročiti
zadevo tistemu, kateremu je zadeva poverjena v reševanje.
Če je ta odsoten jo izroči tistemu, ki dodeljuje zadeve. Če
prispe v zadevi kakšno pisanje pred pretekom roka, jo takoj
izroči v delo.

111. člen
Spisi in drugo gradivo ter računalniki in računalniške

diskete ne smejo ostati brez nadzorstva.
Po končanem delovnem času je treba spraviti spise,

drugo gradivo, pečate in štampiljke v zaklenjene blagajne,
omare ali mize.

112. člen
Ko je posamezna zadeva dokončno rešena, je treba

pregledati spis, odrediti odložitev v arhiv in na ovitku označiti
rok hrambe (npr.: “Hraniti do konca leta 2000”).

Zadeva je dokončno rešena z zavrženjem ovadbe, s
pravnomočnim sklepom o ustavitvi postopka ali preiskave, z
zavrženjem obtožbe, s pravnomočno sodbo ali sklepom o
sodnem opominu, varnostnem ukrepu ali ukrepu proti mla-
doletniku, s pravnomočno odločbo v posebnih postopkih ali
v postopku zaradi prekrška.

Vpisniki in imeniki

113. člen
Za evidenco zadev, ki jih državna tožilstva obravnavajo,

je treba voditi vpisnike na obrazcih ali z računalniškimi pro-
grami, ki jih predpiše generalni državni tožilec v soglasju z
ministrom za pravosodje.

Podatki iz vpisnikov so tudi podlaga za statistična in
druga poročila.

Generalni državni tožilec ob soglasju ministra za pravo-
sodje predpiše tudi statistične preglednice in druge obrazce
oziroma računalniške programe z navodili za vodenje.

114. člen
Dnevno je potrebno izdelovati kopije računalniških po-

datkov na predpisani način.

115. člen
Državna tožilstva morajo vpisnike voditi za vsako vrsto

zadev in za vsako koledarsko leto posebej.
Na ovitku vpisnika mora biti označba vpisnika, leto, za

katerega je vpisnik voden in ime državnega tožilstva.
Pred vpisom se mora vodja vpisnika prepričati, ali v isti

zadevi že obstoji spis, da ne bi prišlo do ponovnega vpisa
iste zadeve.

116. člen
Vpisnike vodi vpisničar samostojno, v primeru nejasno-

sti pa po odredbi državnega tožilca.
Vpisniki so vodeni kronološko.
Vsaka vloga, ki pomeni novo zadevo, mora biti v vpisni-

ke vpisana takoj po prejemu.

117. člen
Za vsak knjižno vodeni vpisnik je treba voditi imenik.
Pri državnem tožilstvu z manjšim obsegom dela je lah-

ko za več vpisnikov skupen imenik.
Podatke je treba zapisovati v imenik hkrati z vpisom

zadeve v vpisnik.
Pri računalniško vodenih vpisnikih imenik nadomešča v

program vgrajena funkcija iskanja po različnih ključih.

118. člen
Imeniki so v vezanih knjigah, ki imajo za vsako črko

abecede posebne liste.
V posamezno knjigo se lahko vpisuje več let. V tem

primeru je treba v začetku vsakega leta pri vsaki črki zapisati
z rdečim svinčnikom nov letnik.

Če se nanaša postopek v posamezni zadevi na več
oseb, je treba vsako osebo posebej vpisati v ustrezni
imenik.

V imenik je treba vpisati v kazenskih zadevah ime in
priimek osumljenca in oškodovanca, v gospodarsko-kazen-
skih zadevah pravno in odgovorno osebo, v civilnih zadevah
pa priimek in ime tožnika in toženca. Imenik je urejen po
začetnih črkah priimkov teh oseb oziroma imen pravnih oseb.

Imenik v obliki kartoteke je treba ob zaključku leta
urediti po abecednem redu in prenesti v vezano knjigo.

119. člen
Podatki morajo biti v knjižno vodene vpisnike vpisani s

črnilom oziroma kemičnim svinčnikom, pri računalniško vo-
denih vpisnikih pa se jih s pomočjo programa za vodenje
vpisnikov vnese v računalnik.

Začasne zaznamke v knjižno vodenih vpisnikih je treba
vpisovati s svinčnikom in izbrisati, ko postanejo nepotrebni.

120. člen
Če je v knjižno vodenem vpisniku kakšna zadeva na-

pačno vpisana, je treba v rubriki “Opomba” vpisati zaznamek
“Pomoten vpis”. Čez besedilo pomotnih vpisov v posamez-
nih rubrikah knjižno vodenega vpisnika je treba potegniti
tanko vodoravno črto, tako da ostane besedilo čitljivo.
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Ob prenosu pomotno vpisane zadeve v drug vpisnik, je
treba rubriko “Opombe” vpisati, v kateri vpisnik je bila zade-
va vpisana in njeno opravilno številko. Naslednji vpisi dobijo
nove opravilne številke. Pomotno vpisane zadeve se konec
leta odštejejo od števila novoprejetih zadev.

Pri računalniško vodenem vpisniku je treba v rubriki
“Povezave” zapisati zaznamek “Pomoten vpis”. Podatke o
obdolžencih in kaznivih dejanjih in druge procesne podatke
pomotnega vpisa je treba izbrisati. Na poseben seznam je
treba vpisati opravilno številko pomotnega vpisa. Naslednji
vpisi dobijo nove opravilne številke. Vpisničarka ob koncu
leta od statistike nerešenih zadev odšteje število pomotnih
vpisov s seznama.

121. člen
Da bi bilo vodenje vpisnikov pravilno in redno, mora

vodja državnega tožilstva ali državni tožilec, ki ga on določi
oziroma vodja zunanjega oddelka najmanj enkrat v letu vse
vpisnike pregledati. Vsak pregled zaznamuje v rubriki
“Opomba” pri zadnji vpisani zadevi z oznako “Pregledal/a”
in podpisom.

Pri računalniško vodenih vpisnikih o pregledu izda
posebno ugotovitveno odločbo. Prilogi te odločbe sta ra-
čunalniški izpis seznama opravilnih številk nerešenih zadev
in arhivska disketa z vsemi podatki iz vpisnika do izdaje
odločbe.

Pri pregledu odredi popravo opaženih pomanjkljivosti
in da potrebna navodila za delo.

122. člen
Ko se delo v posamezni zadevi, vpisani v knjižno vode-

ni vpisnik na državnem tožilstvu, šteje za končano, je treba
njeno zaporedno številko označiti s posebnim znamenjem.

Ko so vse zadeve, ki so vpisane na kakšni strani vpisni-
ka, označene kot končane, je treba na spodnjem levem
kotu napraviti posebno znamenje.

V računalniško vodenem vpisniku program sam označi
končano zadevo.

123. člen
Knjižno vodeni vpisniki morajo biti zaključeni na koncu

leta tako, da je za zadnjo vpisano zaporedno številko zapisa-
na ugotovitev z naslednjimi podatki: dan, mesec in leto
zaključitve, skupno število zadev, ki so ostale na koncu leta
nerešene ter opravilne številke nerešenih zadev po posa-
meznih fazah postopka (nerešene ovadbe, nerešene prei-
skave, nerešene obtožbe), posebej pa zadeve, ki so konec
leta v pritožbenem postopku. To ugotovitev podpišeta vodja
vpisnika in vodja državnega tožilstva ali državni tožilec, ki ga
on določi oziroma vodja zunanjega oddelka.

Računalniško vodene vpisnike je treba zaključiti s po-
sebno ugotovitveno odločbo, katere priloga vsebuje raču-
nalniški izpis podatkov iz prejšnjega odstavka. Ob zaključku
vpisnika je potrebno arhivirati podatke z vpisnika na poseb-
no arhivsko disketo. Po potrebi mora biti napravljen računal-
niški izpis vseh podatkov računalniško vodenih vpisnikov.

124. člen
Državno tožilstvo Republike Slovenije vodi vpisnike:
Ktz – kazenske zadeve: pobude za vložitev zahteve za

varstvo zakonitosti;
Ktp – pritožbe zoper odločbe v kazenskih zadevah, iz

pristojnosti višjega sodišča;
Ct – civilne zadeve: revizije, pobude za vložitev zahteve

za varstvo zakonitosti;

Ut – upravne zadeve: pobude za vložitev zahteve za
varstvo zakonitosti, druge upravne zadeve za intervencijo
državnega tožilca;

Ut-I – prekrški: pobude za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti;

Utm – predlogi za vpis v matično knjigo umrlih;
Ktr – kazenske zadeve: zahteve za varstvo zakonitosti,

ki so jih vložili drugi, izredne omilitve kazni, delegacije so-
dišč, poslane v mnenje, zahteve za izredno militev kazni,
zahteve za obnovo kazenskega postopka in druge kazenske
zadeve, ki jih pošiljajo sodišča, tožilstva in stranke, vloge,
zaprosila, pravna mnenja in drugo, kar se ne vpisuje v druge
vpisnike;

Ktr-I – gospodarsko kazenske zadeve;
Tu – administrativne in splošne zadeve v zvezi z delom

državnega tožilstva, personalne zadeve, zaupne in strogo
zaupne zadeve, ki se jih posebej označi z “Z” in s “Sz” (npr.
Tu l/95/Sz), pravna mnenja poročila o nadzorstvenih pre-
gledih, gradiva Državnega zbora in njegovih komisij, letna in
druga poročila, analize, zapisniki posvetov, navodila, okrož-
nice, programi izobraževanja ter druge zadeve državnotožil-
ske uprave;

Dst – disciplinske zadeve;
Dt – vpisnik disciplinskega tožilca;
PK – zadeve personalne komisije.
Višja državna tožilstva vodijo vpisnike:
Ktp/0 – pritožbe zoper odločbe v kazenskih zadevah iz

pristojnosti okrajnega sodišča;
Ktp/1 – pritožbe zoper odločbe v kazenskih zadevah iz

pristojnosti okrožnega sodišča;
Ktpgp – pritožbe v gospodarsko kazenskih zadevah;
V Ktp vpisnike so vpisane tudi vse druge pritožbene

zadeve kot so pritožbe zoper sklep o priporu, o preiskavi, o
sklepih v ugovornem postopku in o obnovi postopka.

Ktr – kazenske zadeve, ki niso vpisane v druge vpisni-
ke;

Tu – administrativne in splošne zadeve v zvezi z delom
državnega tožilstva, personalne zadeve, zaupne in strogo
zaupne zadeve, ki se jih posebej označi z “Z” in s “Sz”,
pravna mnenja, poročila o nadzorstvenih pregledih in druge
nadzorstvene intervencije, gradiva Državnega zbora, letna in
druga poročila, analize, zapisniki posvetov, navodila, okrož-
nice, programi izobraževanja, odločitve v sporu o pristojno-
sti ter druge zadeve v zvezi z upravo državnega tožilstva.

Okrožna državna tožilstva vodijo vpisnike:
Kt – ovadbe in postopek zoper znane storilce kaznivih

dejanj.
(Zadeve vpisane v ta vpisnik so označene
Kt/0/xx/95 – okrajna pristojnost in Kt/1/xx/95 –

okrožna pristojnost);
Ktm – ovadbe in postopek proti mladoletnikom;
Ktn – ovadbe zoper neznane storilce;
Ktgp – gospodarsko kazenske zadeve;
Ct – civilne zadeve;
Ut – prekrški;
Ktr – kazenske in splošne zadeve, ki niso vpisane v

druge vpisnike (poročila o dogodkih in drugo);
Ds – zapis opravil med dežurno službo;
Es – evidenca prejetih sporočil med dežurno službo;
Tu – administrativne in splošne zadeve v zvezi z delom

državnega tožilstva, personalne zadeve, zaupne in strogo
zaupne zadeve, ki se jih posebej označi z “Z” in s “Sz” (npr.
ukrepi v zvezi s posebnimi operativnimi metodami), pravna
mnenja, poročila, analize, zapisniki posvetov, navodila,
okrožnice, izobraževanje ter druge zadeve v zvezi z upravo
državnega tožilstva;
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Kdp – evidenca o zaseženem denarju v domači in tuji
valuti, dragocenostih itd.;
Cd – vsi drugi zaseženi predmeti, ki se ne vpisujejo v

Kdp.
Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve vodi ena-

ke vpisnike kot okrožna državna tožilstva, za oznako vpisni-
ka pa je dodana črka S (npr. Kt-S).

Vsa državna tožilstva vodijo knjigo evidenc o prejetih
računih in izdanih naročilnicah, predpisane računovodske
evidence in druge pomožne knjige, ki jih potrebujejo pri
svojem poslovanju.

Za evidenco zadev, ki jih obravnavajo po posebnih
zakonih, lahko državna tožilstva vodijo posebne vpisnike.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

125. člen
Za vodenje vpisnikov in izpolnjevanje statističnih obraz-

cev, ki se še vedno vodijo knjižno, se do izdelave ustreznih
računalniških programov in navodil za njihovo vodenje, smi-
selno uporabljajo navodila za vodenje vpisnikov in izpolnje-
vanje statističnih obrazcev pri javnih tožilstvih št. A 290/79 z
dne 15. 10. 1979, kolikor s tem pravilnikom ni določeno
drugače.

126. člen
Za notranje poslovanje, organizacijo in delovanje Sku-

pine državnih tožilcev za posebne zadeve iz 10. člena zako-
na o državnem tožilstvu se smiselno uporabljajo določbe
tega pravilnika, ki veljajo za okrožna in višja državna tožils-
tva, če ni s tem pravilnikom drugače predpisano.

127. člen
Ta pravilnik se začne uporabljati s 1. 1. 1999.
Določbe 33. in tretjega odstavka 92. člena tega pravil-

nika se začnejo uporabljati v enem letu po uveljavitvi tega
pravilnika.

128. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik se preneha uporab-

ljati navodilo o notranji organizaciji in poslovanju javnih tožil-
stev v SR Sloveniji izdano na podlagi 54. člena zakona o
javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 7/86, 41/87
in 8/90).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 43/95
Ljubljana, dne 11. aprila 1996.

Anton Drobnič l. r.
Generalni državni tožilec

Republike Slovenije

Na podlagi določbe prvega odstavka 7. člena zakona o
državnem tožilstvu soglašam s pravilnikom o notranji organi-
zaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji.

Št. 721-2/96
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.

Tomaž Marušič l. r.
Minister za pravosodje

OBČINE

BELTINCI

3982. Odlok o oglaševanju v Občini Beltinci

Na podlagi 39., 43. in 51. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 29/90,
19/93, 47/93 in 71/93), 3. in 5. člena zakona o pre-
krških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96,
35/97 in 73/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94
– odl. US RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96
– odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) in 20. člena
statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je
Občinski svet občine Beltinci na seji dne 9. 10. 1998
sprejel

O D L O K
o oglaševanju v Občini Beltinci

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje, upravljanje, vzdr-

ževanje in odstranjevanje objektov in naprav (v nadaljeva-
nju: reklamni objekti) za nameščanje obvestil in reklam v
obliki plakatov, napisov, znakov, transparentov, simbolov,
itd. (v nadaljevanju: oglasi) v Občini Beltinci.

II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV

2. člen
Reklamni objekti so stalni in prenosni.
Stalni reklamni objekti so: reklamni stebri, reklamne

stene, vgrajene table, na steno pritrjene vitrine, okviri, panoji
in elektronske table, na kandelabre pritrjeni okviri in table ter
prostostoječi panoji.

Prenosni reklamni objekti so: prenosni panoji in trans-
parenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.
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Obrazložitev izrazov:
 1. Reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja,

ki javno opozarja na izdelek, dejavnost ali dogodek.
 2. Obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni

stvari ali dogodku.
 3. Veliki pano (jumbo pano) je pano velikih dimenzij

(5,1m x 2,4 m in 3m x 4 m).
 4. Obvestilna tabla je plošča, na kateri je napisano ali

nameščeno obvestilo o lokaciji podjetja ali firme in njihove
dejavnosti.

 5. Reklamna tabla je plošča, na kateri je napisana ali
nameščena reklama za firmo, izdelek ali dogodek.

 6. Reklamni steber je steber na katerega se lepijo ali
nameščajo reklame.

 7. Prikazovalnik (display) je elektronska naprava, ki
omogoča na pritrjenem zaslonu prikazovanje določenih spo-
ročil.

 8. Reklamna vitrina je viseča ali prostostoječa omarica
v katero se nameščajo oglasi.

 9. Svetlobni pano je način oglaševanja, reklamiranja,
kjer je obvestilo osvetljeno in vidno tudi ponoči.

10. Transparent je kos blaga ali drugega materiala z
napisom ali sliko za javno izražanje, sporočanje in reklami-
ranje.

11. Reklamni pano je plošča, na katero se pritrdijo ali
nalepijo reklamni oglasi ali predmeti; panoji so lahko prosto-
stoječi ali pritrjeni na steno objekta.

12. Reklamno stojalo je stojalo na katero se pritrdijo ali
nalepijo reklame.

13. Oglasna mesta so določene lokacije, kjer so po-
stavljeni oziroma nameščeni reklamni stebri in prostostoječi
ali na steno objekta pritrjeni reklamni panoji. Namenjeni so
lepljenju in nameščanju plakatov z reklamno ali obvestilno
vsebino.

3. člen
Glede na velikost in obliko ločimo naslednje reklamne

objekte:
1. Velike panoje (jumbo panoje) dimenzij 5,1 m x 2,4 m

in 3 m x 4 m.
2. Prostostoječe in stenske reklamne table in reklam-

ne panoje velikosti do 6 m2.
3. Obvestilne table velikosti do 0,5 m2.
4. Reklamna stojala velikosti do 2 m2.
5. Reklamne stebre.
6. Svetlobne panoje in prikazovalnike (displayi) veliko-

sti do 5 m2.
7. Transparente in zastave.
8. Reklamne table na kandelabrih velikosti do 1,5 m2.
9. Reklamne vitrine do 2 m2.

III. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV
IN DEJAVNOST OGLAŠEVANJA

4. člen
Reklamne objekte lahko postavi, pritrdi ali vgradi uprav-

ljalec oziroma postavitelj (lastnik) reklamnega objekta v skla-
du z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti, prometnovar-
nostnimi in drugimi predpisi.

Upravljalec reklamnega objekta je pravna ali fizična
oseba, ki upravlja in vzdržuje reklamni objekt, nanj namešča
reklame in obvestila skladno z določili tega odloka.

Postavitelj reklamnega objekta je hkrati tudi upravljalec
tega objekta, lahko pa objekte odda v upravljanje drugi
pravni ali fizični osebi.

Obliko in velikost reklamnega objekta določi pristojna
strokovna občinska služba.

Trosenje obvestil (letakov) brez posebnega pisnega
dovoljenja pristojne občinske službe ni dovoljeno, enako
nameščanje na vetrobranska stekla avtomobilov.

5. člen
Velike panoje (jumbo panoje) lahko postavljajo in uprav-

ljajo le pravne in fizične osebe, ki so na podlagi pogodbe z
Občino Beltinci pridobile pravico postavljanja in upravljanja.
Upravljalec reklamnih objektov je v nadaljevanju imenovan
izvajalec oglaševanja.

Reklamne objekte na zemljiščih, ki so v lasti Občine
Beltinci, lahko postavlja in upravlja z njimi le pravna in fizična
oseba, ki jo pooblasti Občina Beltinci. Po prenehanju pravi-
ce postavljanja, reklamnega objekta, ga mora postavitelj
oziroma izvajalec oglaševanja v roku 8 dni odstraniti. V pri-
meru, da postavitelj oziroma izvajalec oglaševanja reklamne-
ga objekta ne odstrani v predpisanem roku, ga na njegove
stroške odstrani s strani Občine Beltinci, pooblaščena orga-
nizacija.

6. člen
Stalne in prenosne reklamne objekte lahko pravne in

fizične osebe postavijo tudi na lastnih objektih oziroma
funkcionalnih zemljiščih ob teh objektih, v skladu s tem
odlokom.

7. člen
Upravljalci reklamnih objektov so dolžni reklamne ob-

jekte redno urejevati in vzdrževati ter jih po potrebi obnavlja-
ti. Prepovedano je poškodovati reklamne objekte in oglase,
nameščene na njih.

8. člen
Dejavnost oglaševanja ima praviloma značaj dobičko-

nosne dejavnosti. Cena oglaševanja se določi v pogodbi,
sklenjeni med izvajalcem oglaševanja in Občino Beltinci.
Izvajalec oglaševanja se izbere na podlagi javnega razpisa za
celotno območje Občine Beltinci ali ločeno po območjih
krajevnih skupnosti.

Izvajalec oglaševanja mora omogočiti občini, krajevnim
skupnostim, društvom (občinskim) in drugim nedobičkono-
snim organizacijam brezplačno oglaševanje.

Pri postavljanju reklamnih objektov in nameščanju og-
lasov je potrebno upoštevati določila tega odloka, določila
občinskih prostorskih izvedbenih aktov, prometno-varnost-
nih in drugih predpisov. Reklamne objekte in oglase lahko
postavlja oziroma namešča in odstranjuje praviloma s strani
občine pooblaščeni izvajalec oglaševanja, v dogovoru z ob-
čino oziroma izvajalcem pa tudi lastnik reklamnega objekta
oziroma oglaševalec sam.

Prepovedano je odstranjevati in poškodovati oglase, ki
so pravilno (skladno z določili 8. in 9. člena tega odloka)
nameščeni na oglasnih mestih – reklamnih objektih.

9. člen
Izvajalec oglaševanja je dolžan izvajati dejavnost ogla-

ševanja tako:
– da so oglasi, ki jih namešča na oglasna mesta oprem-

ljeni s štampiljko izvajalca oglaševanja in datumom, do kate-
rega dneva sme oglas viseti na oglasnem mestu,

– da so oglasi na oglasnem mestu primerno raz-
vrščeni,

– da poškodovane oglase nadomesti z novimi oziroma
jih odstrani, najkasneje v roku dveh dni,

– da odstranjuje oglase, ki niso opremljeni s štampiljko
in datumom,
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– da so oglasna mesta vzdrževana in njihova okolica
urejena,

– da prijavlja komunalnemu inšpektorju ali osebi
pooblaščeni za komunalni nadzor nepravilno nameščanje
oglasov,

– da po preteku datuma veljavnosti oglasa, le-tega od-
strani najkasneje v roku dveh dni,

– da sproti poravnava vse obveznosti, ki izhajajo iz
pogodbe sklenjene z Občino Beltinci in iz naslova komunal-
nih taks,

– da vodi evidenco v knjigi oglaševanja.

10. člen
Izvajalec oglaševanja mora voditi evidenco o:
– oglasnih mestih, ki jih ima v upravljanju,
– naročnikih oglasov, ki so v določenih časovnih termi-

nih pritrjeni na določenih oglasnih mestih.
Knjiga oglaševanja mora vsebovati naslednje podatke:
1. Podatke o izvajalcu oglaševanja:
– uradni naziv izvajalca oglaševanja (ime in priimek ozi-

roma uradni naziv podjetja, organizacije oziroma skupnosti),
– sedež oziroma kraj bivanja izvajalca oglaševanja.
2. Podatke o oglasnem mestu:
– velikost in oblika oglasnega mesta,
– točna lokacija (kraj, objekt, zemljiškoknjižna številka

parcele),
– številka in datum dovoljenja za postavitev, izdanega s

strani upravne enote,
– rok trajanja dovoljenja (za stalno, za določen čas).
3. Podatke o naročniku oglasa:
– uradni naziv naročnika,
– sedež naročnika,
– datum namestitve oglasa,
– rok trajanja namestitve (število dni),
– plačilo komunalnih obveznosti.
Evidenca o naročniku oglasa se vodi tekoče.

IV. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV

11. člen
Reklamnih objektov iz 1., 2. in 6. točke 3. člena tega

odloka (velikih panojev – jumbo, svetlobnih in reklamnih
panojev in reklamnih tabel) ni možno postaviti v naslednjih
primerih:

– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi
postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje,

– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali
kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,

– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno
panoramo, vasi, kompleksa ali objekta,

– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev
zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,

– če gre za zemljišča, kjer so že legalno postavljene
druge obvestilne ali reklamne oznake pa bi se z dodatno
postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,

– na vodnih zemljiščih, razen če si za postavitev prido-
bi soglasje od upravljalca tega zemljišča,

– v cestnem svetu kategoriziranih cest, razen če si za
postavitev pridobi soglasje upravljalca cest,

– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali ne-
zavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge
pomembne objekte ali naprave,

– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bi posta-
vitev ovirala osnovno namembnost površine,

– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanj-
šala prometna varnost, zaradi zmanjšanja pozornosti ude-

ležencev v prometu ali zmanjšanja zaznavanja prometnih
oznak,

– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.

12. člen
Reklamnih objektov iz 1., 2. in 6. točke 3. člena tega

odloka (velikih panojev – jumbo, reklamnih in svetlobnih
panojev in reklamnih tabel) ni možno nameščati:

– na zavarovanih objektih (ki so pod spomeniškim var-
stvom),

– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipolo-
gijo,

– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, ograjah

ter drevesih, na avtobusnih postajališčih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta

presega polovico površine fasade.

13. člen
Za postavitev reklamnih objektov ob kategoriziranih in

nekategoriziranih cestah, je potrebno pridobiti soglasje
upravljalca teh cest.

14. člen
Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti

stanovanjske, gospodarske ali druge objekte ali dele objek-
tov v soglasju vseh lastnikov oziroma upravljalcev teh objek-
tov, ob upoštevanju kriterijev za arhitekturno oblikovanje
objektov.

15. člen
Svetlobne panoje in prikazovalnike (displaye) je do-

pustno postaviti ali namestiti le znotraj ureditvenih območij
naselij v Občini Beltinci.

V. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV

16. člen
Največja dovoljena velikost reklamnih tabel in panojev

je 6 m2 (3 m X 2 m), velikih panojev – jumbo panojev pa
5,1 m x 2,4 m oziroma 3 m x 4 m. Oblika je lahko kvadrat-
na ali pravokotna (pokončna ali ležeča). Višina reklamne
table oziroma panoja ne sme presegati 3 m oziroma skupaj s
podstavkom pa ne sme biti višja od 3,5 m.

17. člen
Na enem mestu je lahko postavljenih več reklamnih

objektov, ki morajo biti ločeni med sabo.

18. člen
Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se

mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi
normami.

VI. IZDAJANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJA

19. člen
Za postavitev, vgraditev ali pritrditev reklamnih objek-

tov si je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa
Občine Beltinci. K vlogi za izdajo tega soglasja mora last-
nik oziroma upravljalec reklamnega objekta priložiti kopijo
katastrskega načrta z vrisanim predlogom postavitve re-
klamnega objekta, dokaz o pravici postavitve tega na dolo-
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čenem zemljišču (v primeru, da zemljišče ni v lasti Občine
Beltinci), ter prijavo za izračun komunalne takse za postavi-
tev reklamnega objekta.

Soglasje se izda v skladu z določili tega odloka in je
sestavni del dovoljenja za poseg v prostor, ki ga za prosto-
stoječe reklamne objekte izda lastniku oziroma upravljalcu
reklamnega objekta za urejanje prostora pristojni organ
upravne enote.

20. člen
Soglasje se izda za določen oziroma za nedoločen

čas.
Soglasje se lahko prekliče, če to zahtevajo novonasta-

le prometne in druge razmere, če znak ni potreben ali pri-
meren, če objekt ali bližnja okolica nista primerno vzdrževa-
na ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz soglasij in dovoljenj
upravnih organov.

VII. ODSTOPANJA

21. člen
Izjemoma je mogoče postaviti reklamne objekte tudi

izven lokacij stalnih oglasnih mest, vendar le za določen čas
in ob izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne, humani-
tarne in druge prireditve, ki promovirajo občino, naselje in
okolico).

Kljub določilu iz prvega odstavka tega člena, ni mogo-
če postaviti reklamnih objektov na mestih, kjer bi bila ogro-
žena varnost cestnega prometa.

VIII. PREHODNA DOLOČBA

22. člen
Za vse reklamne objekte na območju Občine Beltinci,

ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, vgrajeni ali
pritrjeni brez dovoljenja, si morajo njihovi lastniki pridobiti
soglasje pristojne strokovne službe Občine Beltinci, najka-
sneje v roku 3 mesecev po objavi tega odloka v Uradnem
listu RS.

IX. NADZOR

23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

urbanistični inšpektor in občinski komunalni inšpektor oziro-
ma oseba pooblaščena za komunalni nadzor, vsak v okviru
svojih pristojnosti.

Komunalni inšpektor oziroma oseba pooblaščena za
komunalni nadzor ima pravico z odločbo:

1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo
v roku, ki ga določi,

2. odrediti, da je potrebno reklamni objekt odstraniti:
– če je prenehala pravica postavljanja,
– če upravljalec reklamnega objekta ne urejuje ali ne

vzdržuje skladno z določili tega odloka,
3. odrediti, da se uvede postopek izbire novega izvajal-

ca oglaševanja, kolikor se večkrat zaporedno ugotovijo ne-
pravilnosti pri izvajanju te dejavnosti.

X. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 150.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba – upravljalec reklamnih
objektov oziroma izvajalec oglaševanja če:

1. reklamni objekt ne odstrani po prenehanju pravice
postavljanja (5. člen),

2. reklamni objekt ne urejuje in vzdržuje redno (7. člen),
3. izvaja dejavnost oglaševanja v nasprotju z določili

9. člena,
4. postavi reklamni objekt v nasprotju z določili 11. čle-

na tega odloka,
5. namesti reklamni objekt v nasprotju z določili

12. člena,
6. označi z barvo kot reklamnim sporočilom objekt ali

dele objekta v nasprotju z določili 14. člena,
7. postavi ali namesti svetlobne panoje zunaj ureditve-

nih območij naselij v Občini Beltinci (15. člen),
8. ne upošteva določil glede velikosti, oblike in vsebi-

ne reklamnih objektov (3., 16., 17. in 18. člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT se

kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – upravljalca re-
klamnega objekta oziroma izvajalca oglaševanja, ki stori pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena.

Samostojen podjetnik se kaznuje za enak prekršek z
denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT.

25. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni izvajalec oglaševa-
nja, če namešča oglase na oglasna mesta ali izven njih
(8. člen).

Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 20.000 SIT se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, z denarno kaznijo
od 30.000 SIT do 50.000 SIT pa samostojen podjetnik in z
denarno kaznijo od 10.000 do 20.000 SIT posameznik
(fizična oseba), če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člana.

26. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 20.000 SIT se

kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. poškoduje reklamne objekte, reklame ali obvestila,

nameščene na njih (7. člen),
2. odstrani ali poškoduje oglase, ki so pravilno na-

meščeni na oglasnih mestih (8. člen).
Kolikor komunalni redar oziroma nadzorna občinska

služba zaloti posameznika (fizično osebo) pri storitvi pre-
krškov, je mogoče denarno kazen 10.000 SIT izterjati na
kraju storitve prekrška. O plačilu denarne kazni se storilcu
prekrška izda potrdilo.

XI. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS.

Št. 066/98
Beltinci, dne 9. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.
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3983. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika
predsednika, treh članov in treh namestnikov
članov nove občinske volilne komisije

Občinski svet občine Beltinci je na 57. (14. izredni,
korespondenčni) seji sveta, ki je bila 26. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednika, namestnika

predsednika, treh članov in treh namestnikov
članov nove občinske volilne komisije

I
V komisijo se imenujejo:
1. Predsednik komisije:
KAREL MAKOVECKI, roj. 24. 7. 1943 iz Beltinec,

Mladinska 2/c, 9231 Beltinci.
2. Namestnik predsednika komisije:
JOŽE HORVAT, roj. 17. 3. 1946 iz Beltinec, Kocljevo

naselje 1, 9231 Beltinci.
3. Prvi član komisije:
ALOJZIJ ROUS, roj. 8. 7. 1948 iz Beltinec, Gubčeva

6/a, 9231 Beltinci.
Njegov namestnik:
ELIZABETA TOTH, roj. 14. 6. 1959 iz Beltinec, na

Kamni 6/a, 9231 Beltinci.
4. Drugi član komisije:
JOŽEF ERJAVEC, roj. 22. 9. 1949 iz Lipovec 68,

9231 Beltinci.
Njegov namestnik:
JOŽEF FORJAN, roj. 15. 9. 1940 iz Melinec 74,

9231 Beltinci.
5. Tretji član komisije:
IGOR ADŽIČ, roj. 13. 8. 1965 iz Beltinec, Kocljevo

naselje 9, 9231 Beltinci.
Njegov namestnik:
MARTINA ROPOŠA, roj. 19. 9. 1967 iz Melinec 185,

9231 Beltinci.

II
Mandat komisije traja štiri leta (38. člen zakona o lokal-

nih volitvah).

III
Sedež komisije je v stavbi Občine Beltinci, Mladinska

ul. 2, 9231 Beltinci.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Št. 627/98
Beltinci, dne 26. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

DIVAČA

3984. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Divača za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,

63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US in 44/96 – odl.
US, 26/97, 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača, je
Občinski svet občine Divača na 43. redni seji dne 10. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Divača

za leto 1998

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Diva-

ča za leto 1998 (v nadaljevanju: odlok), tako, da glasi:
Proračun Občine Divača za leto 1998 je določen v

naslednjih zneskih:

V SIT Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki  331,488.751
Odhodki  326,463.530  5,025.221
Presežek  5,025.221
Primanjkljaj  5,025.221

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 5,025.221
SIT, ki je porabljena pri računu financiranja za odplačilo
obveznosti iz naslova odplačila glavnic posojil.

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev
sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu finan-
ciranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 43/29
Divača, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

3985. Odlok o turistični taksi v Občini Divača

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine
Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Divača na 43. redni seji dne 10. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Divača

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Divača in način poročanja.

2. člen
Turistična taksa se določa v točkah.

3. člen
Za območje Občine Divača se določi turistična taksa v

višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število

točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije.
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4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih

ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobra-

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

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,

– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in šport-
nih tekmovanj,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.

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

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

5. člen
Pravne osebe, podjetniki posamezniki ter sobodajalci,

kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje (v
nadaljnjem besedilu: pravne, fizične osebe in društva) so

dolžne predložiti pristojnemu davčnemu organu in upravi
Občine Divača mesečno poročilo o plačani turistični taksi
do 25. v mesecu za pretekli mesec.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvene zmogljivosti,
število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so
uveljavljale olajšave in oprostitve, število turistov, znesek
plačane takse, ter mesec na katerega se poročilo nanaša.

Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne
in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je
predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.

6. člen
Za vprašanja o turistični taksi, ki jih ta odlok izrecno ne

ureja, se uporablja zakon neposredno.

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

krajevni taksi v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91).

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

nem listu RS.

Št. 43/30
Divača, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.
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3986. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Divača za vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85), 3. in 56. člena zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
15/94), je Svet krajevne skupnosti Divača na 2. izredni seji
dne 10. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Divača

za vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju v Krajevni skupnosti Divača za območje
vaških skupnosti Kačiče–Pared in Dane pri Divači (vključuje
vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači).

Referendum bo v nedeljo, dne 6. 12. 1998 od 7. do
19. ure na običajnem glasovalnem mestu.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim

prebivališčem na območju vasi:
– Kačiče,
– Pared,
– Dane pri Divači
bodo uporabljena za širitev pokopališča in ureditev

mrliške vežice v Kačičah po programu, ki ga je sprejel
Svet krajevne skupnosti Divača in je bil usklajen na zborih
občanov.

3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.

4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, s stalnim prebi-

vališčem na območju vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači
po stopnji:

1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih
za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače)
po stopnji 2,5%,

2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po
stopnji 2,5%,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče na območju
vaških skupnosti Kačiče–Pared in Dane pri Divači, od bruto
osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji
2,5%,

4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 2,5%,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim de-
lom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanj-
šane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2,5%,

6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče
na območju vaških skupnosti Kačiče–Pared in Dane pri
Divači, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih po-
vršin, po stopnji 2,5%.

5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa

12. člen zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-

jetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in
pokojnin.

Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS
Divača dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje
samoprispevek.

Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od os-
nove za dohodnino.

7. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skup-

nosti Divača.
Svet krajevne skupnosti Divača lahko neangažirana de-

narna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže
pri banki.

Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupno-
sti Divača se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.

Svet KS Divača je dolžan o zbranih in porabljenih sreds-
tvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov vasi
Kačiče, Pared in Dane pri Divači.

8. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice,
pa so v delovnem razmerju.

9. člen
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki

mora biti overjena s pečatom krajevne skupnosti in ima
naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST DIVAČA

G L A S O V N I C A

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 6. 12. 1998, za dobo 5 let, za območje
vaških skupnosti Kačiče–Pared in Dane pri Divači za širitev
pokopališča in ureditev mrliške vežice v Kačičah po progra-
mu, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti Divača ter v
skladu s sklepom o razpisu referenduma

GLASUJEM
ZA PROTI

žig
Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA,

če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PRO-
TI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.

10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Divača, pri čemer

smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Divača.
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12. člen
Poročilo o izidu referenduma objavi volilna komisija KS

Divača. V primeru pozitivnega izida glasovanja svet KS Diva-
ča, sprejme sklep o uvedbi samoprispevka. Poročilo in
sklep se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.

13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 01/02
Divača, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Divača

Matija Potokar l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3987. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97 in 10/98) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
36. seji dne 10. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani

za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto

1998 (Uradni list RS, št. 83/97) se spremeni 3. člen in
glasi:

Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo
335,364.360 SIT ter se razporedijo za:

– financiranje zagotovljene porabe253,591.000 SIT
– financiranje drugih dogovorjenih

nalog  71,506.360 SIT
– stalna proračunska rezerva 5,590.000 SIT
– tekoča proračunska rezerva 4,677.000 SIT

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40502-4/98
Dol pri Ljubljani, dne 9. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

HRASTNIK

3988. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorske sestavine srednjeročnega plana za
območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu
1997

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
22. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 5/95) je Občin-
ski svet na seji dne 27. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

in prostorske sestavine srednjeročnega plana
za območje Občine Hrastnik, dopolnitev

v letu 1997

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, ki je bil sprejet z objavo v
Uradnem vestniku Zasavja, št. 20/91 in prostorske sestavi-
ne srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega plana za
območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 1997 (v nada-
ljevanju: prostorski plan občine) se nanašajo na uskladitev
plana z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nada-
ljevanju: prostorski plan RS) ter na spremembo stanja ob-
močij poselitve in infrastrukture (iz leta 1988 na leto 1997) z
dopolnitvami zasnove prostorskega razvoja.

S tem odlokom se spremeni tekstualni del dolgoročne-
ga plana Občine Hrastnik za obdobje 1986–2000 “Zasno-
va in strategija urejanja prostora poselitve, varstvo dobrin
splošnega pomena in okolja” ter v celoti zamenjajo karto-
grafski prikazi.

3. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih se-

stavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeroč-
nega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu
1997 je naslednje gradivo:

1. Kartografski del
Kartno gradivo v merilu 1:25000, 1:50000 in 1:5000
1. Zasnova kmetijstva in gozdarstva, zasnova naselij in

območij za poselitev
2. Zasnova vodnega gospodarstva
3. Rudnine
4. Zasnova naravne in kulturne dediščine
5. Zasnova rekreacije v naravnem okolju
6. Zasnova sanacij
7. Zasnova sanacije onesnaženega zraka
8. Zasnova poselitve in funkcij naselij v omrežju naselij
9. Zasnova prometnega omrežja
9.a Zasnova kolesarskega omrežja
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10. Zasnova omrežja zvez
11. Zasnova energetskega omrežja
12. Zasnova načinov urejanja prostora
13. Zasnova osnovne rabe prostora
14. Ureditvena območja
15. Urbanistična zasnova naselja Hrastnik in Dol pri

Hrastniku:
– zasnova namenske rabe prostora naselja,
– usmeritve glede načinov urejanja ureditvenih obmo-

čij naselij s prostorskimi izvedbenimi akti,
– zasnova komunalnega in energetskega omrežja ter

vodnogospodarskih ureditev.
16. Zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite
2. Kartografska dokumentacija na preglednem katastr-

skem načrtu v merilu 1:5000 v obsegu predpisane vsebine
3. Programska zasnova za območja odlagališč odpad-

nih produktov TE III Termoelektrarne Trbovlje.

4. člen
Zasnova prostorskega razvoja

4.1. Cilji urejanja prostora občine
Zagotoviti enakovredne in čim boljše življenjske pogoje

za sedanje in bodoče rodove prebivalstva ob sonaravnem
razvoju ter smotrni in varčni rabi prostora kot nepovratne in
omejene dobrine je temeljni cilj urejanja prostora in dolgo-
ročnega prostorskega razvoja.

Razvoj celovitosti osrednjega urbanega prostora obči-
ne, ki ga predstavljata občinsko središče Hrastnik in po-
membnejše lokalno središče Dol pri Hrastniku ter uravnote-
žen razvoj urbanega sistema in sistema podeželja s krepitvi-
jo vloge lokalnega središča Turje.

Razvoj urbanega prostora bo usmerjen v prenovo, do-
polnilno gradnjo in na funkcionalno razširjena obstoječa ure-
ditvena območja naselij ob upoštevanju varovanih območij
naravnih dobrin ter zlasti geološko-stabilitetnih razmer in po-
gojev za posege v prostor na območju pridobivalnega prosto-
ra rjavega premoga od pristojne rudarske organizacije.

Sanirati plazovita območja, poškodovane površine pri-
dobivalnega prostora rjavega premoga, nestabilna in vplivna
območja rudarjenja za čim prejšnjo zagotovitev normalnih
življenjskih pogojev ter nemoten razvoj urbanega in krajin-
skega prostora.

Za kompleksno zaščito območij kmetijskih zemljišč in
gozdov, vodnih virov, območij rudnin in drugih mineralnih
surovin ter naravne in kulturne dediščine so v prostorskem
planu občine določena varovana območja naravnih dobrin
državnega pomena (obvezno izhodišče prostorskega plana
RS) in varovana območja lokalnega pomena (obvezno izho-
dišče prostorskega plana občine).

Varovana območja državnega pomena so: prvo ob-
močje kmetijskih zemljišč, varovalni gozdovi, pridobivalni
prostor rjavega premoga, krajinski park Kopitnik in pomem-
bnejša kulturna spomenika stanovanjska hiša Podkraj 67
(etnološka dediščina) in Šavna peč – znamenje, ambient
(umetnostna dediščina).

Opredeljena varovana območja naravnih dobrin lokal-
nega pomena so: vodovarstvena območja izvirov na območ-
ju Studenc, Malega Kala, Novega doma, Za Savo, Turja,
Kala in Dol pri Hrastniku; pridobivalni prostor kamna v Bob-
nu in cementnega laporja na območju Plesko–Retje ter
območja in objekti naravne in kulturne dediščine: 15 narav-
nih spomenikov in 39 kulturnih spomenikov.

Varovanje in razvoj krajinskega prostora; varovati kra-
jinske oblikovne vrednosti prostora, kvalitete kulturne kraji-
ne in vzdrževati značilen krajinski vzorec.

Varovati okolje ter v skladu z obveznimi izhodišči pro-
storskega plana RS izboljšati kakovost zraka na pretežnem

delu občine, ki se nahaja v IV. in III. območju onesnaženosti
zraka, sanirati nad sprejemljivo mejo onesnažena vodotoka
Sava in Boben ter sanirati površine pridobivalnega prostora
rjavega premoga Rudnika Hrastnik. Obvezna je sprotna re-
kultivacija in sanacija kamnoloma v Bobnu in kamnoloma
Cementarne, odlagališča komunalnih in industrijskih odpad-
kov v Uničnem ter odlagališč odpadnih produktov Termo-
elektrarne Trbovlje na osnovi prostorskih izvedbenih načr-
tov.

4.2. Omrežje naselij
Skladno s planirano tipologijo naselij v občini je 55%

od skupnega števila naselij razvrščeno v skupino A, to so
ruralna naselja z manj kot 150 prebivalci in pretežno agrarno
funkcijo.

V skupino B in C, to so prevladujoča ruralna in ruralno-
urbana naselja so razvrščena naselja: Čeče, Marno, Brdce,
Prapretno, Brnica in Turje (od 200 do 300 prebivalcev), od
katerih ima naselje Turje povdarjeno funkcijo lokalno-oskrb-
nega središča območja podeželja.

Urbanizirani naselji skupine D sta Hrastnik z delom
Podkraja in Dol pri Hrastniku s centralnimi oskrbno-storitve-
nimi funkcijami in proizvodnimi dejavnostmi.

Iz vidika oskrbnih in storitvenih dejavnosti so naselja
opredeljena kot lokalna središča, pomembnejša lokalna sre-
dišča in središče ožjega regionalnega pomena:

– kot lokalno središče je opredeljeno naselje Turje
– kot pomembnejše lokalno središče je opredeljeno

naselje Dol pri Hrastniku
– naselje Hrastnik je središče ožjega regionalnega po-

mena (obvezno izhodišče prostorskega plana RS).
Glede na proizvodne dejavnosti je naselje Hrastnik

opredeljeno kot pomembnejše industrijsko središče držav-
nega pomena.

4.3. Raba prostora z varovanimi območji
4.3.1. Naravne dobrine in območja sanacij
Občina Hrastnik ima skupno 5.858 ha površin, od tega

je 2090 ha kmetijskih zemljišč, 3349 ha gozda, 330 ha
pozidanih in 89 ha neplodnih površin.

– kmetijska zemljišča
Po kategorizaciji in razvrstitvi kmetijskih zemljišč v obči-

ni Hrastnik je v prvo območje kmetijskih zemljišč razvrščeno
552 ha, v drugo območje pa 1.538 ha.

1. območje kmetijskih zemljišč so zavarovana območja
državnega pomena in vključena v zasnovo namenske rabe
prostora v obsegu 550 ha. Z zakonom zavarovano 1. ob-
močje kmetijskih zemljišč je trajno namenjeno kmetijski proi-
zvodnji.

Druga kmetijska zemljišča so za izključno kmetijsko
rabo določena v obsegu 1.511 ha s tem, da so opredeljene
širitve ureditvenih območij za poselitev na 27-tih hektarih
slabših kmetijskih zemljišč.

Sanacija in izboljšanje kmetijskih zemljišč je obvezen
sestavni del sanacije in rekultivacije površin pridobivalnega
prostora rjavega premoga, kot tudi sanacije plazovitih obmo-
čij. Agromelioracije so opredeljene na 36-tih hektarih kme-
tijskih zemljišč, ki se bodo izvajale na osnovi ureditvenih
načrtov.

– gozdovi
V Občini Hrastnik je 3349 ha gozdov, kar predstavlja

57,2% delež v površini občine. Gozdovi so razčlenjeni na
lesnoproizvodne, varovalne in gozdove s posebnim name-
nom.

Z odlokom o razglasitvi trajno varovalnih gozdov je v
Občini Hrastnik zavarovano 555,35 ha varovalnih gozdov –
to so zavarovana območja državnega pomena in kot obvez-
no izhodišče prostorskega plana Republike Slovenije vklju-
čena v zasnovo namenske rabe prostora občine.
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Za gozdove s posebnim namenom kot trajni gozdni
rezervati za znanstveno raziskovanje in pouk sta razglaše-
na rezervata Pekel in Pod Matico s skupno površino
129,84 ha.

Za trajno ohranjanje in izboljšanje splošno in gospodar-
sko koristnih gozdov je obvezna sanacija plazovitih in od
posledic rudarjenja poškodovanih območij ter v gozdnogos-
podarskih načrtih upoštevati ekološko, socialno in rekreacij-
sko funkcijo gozdov zlasti na obrobjih ureditvenih območij
naselij Hrastnik in Dol ter v turistično zanimivih predelih
Gore, Kal in Kopitnik. Gospodarjenje z gozdovi na območju
krajinskega parka Kopitnik se mora podrejati določilom od-
loka o varstvu naravne dediščine.

Z namenom varovanja pred erozijo, plazovi, ohranitve
tal in naravne vegetacije ter krepitve varovalnih funkcij gozda
je potrebno čim prej zavarovati po gozdnogospodarskih na-
črtih predlagane gozdove za varovalne.

– vodni viri
Na območju Občine Hrastnik je zgrajenih 20 zajetij, z

odlokom pa so zavarovana vodovarstvena območja 13-tih
izvirov na območju Kala, Dola pri Hrastniku, Studenc, Male-
ga Kala, Novega Dola, Za Savo in Turja, kjer je v skladu s
predpisanimi režimi zavarovanja vodnih virov v najožjem,
ožjem in širšem varstvenem pasu določena izključna oziro-
ma omejena raba.

Vse pomembnejše vodne vire (skupaj je evidentiranih
34 izvirov) je potrebno zavarovati, prioritetno pa izvire Kajt-
na, Jepihovec in Dolinšek ter vrtino in zajetja Ribnik na
osnovi izdelane strokovne podlage za varovanje zajetij izvi-
rov. Izvesti je potrebno sanacijske ukrepe pri starih zajetjih
skupinskih vodovodov občine na osnovi poročila o hidro-
geoloških raziskavah.

– rudnine
Pridobivalni prostor rjavega premoga, ki obsega 1060 ha

(923 ha je površina pridobivalnega prostora Rudnika Hrast-
nik), kar je okoli 18% celotne površine občine je s predpisi
zavarovano območje pomembnejše rudnine in je s strategijo
sanacije površin obvezno izhodišče prostorskega plana Re-
publike Slovenije. Za varovanje naselij Hrastnik in Dol pri
Hrastniku so z odločbami določeni varnostni stebri.

Za vse posege na pridobivalnem prostoru rjavega pre-
moga izven z varnostnim stebrom varovanih območij naselij
je obvezno pridobiti mnenje pristojne rudarske organizacije.

Sanacija celotnega območja pridobivalnega prostora
rjavega premoga, plazovitih in vplivnih območij rudarjenja je
prioritetna naloga prostorskega urejanja, ki se bo izvajala na
osnovi prostorskega izvedbenega akta. Upoštevati je treba
določeno namensko rabo površin na območju pridobivalne-
ga prostora, ki predvsem temelji na vzpostavitvi prvotnega
ravnotežja v prostoru, razvoju naravnih dobrin in zagotavlja
normalen razvoj urbanega prostora.

Na območju Občine Hrastnik sta s predpisi zavarovana
dva pridobivalna prostora druge rudnine in sicer: kamna,
peska in gramoza v Bobnu ter cementnega laporja na ob-
močju naselja Plesko ob meji z Občino Trbovlje. To sta
zavarovani območji lokalnega pomena in s strategijo sanaci-
je obvezno izhodišče prostorskega plana občine. Za oba
kamnoloma je obvezno izdelati ureditveni načrt.

– naravna in kulturna dediščina
Varovana območja in objekti naravne in kulturne dediš-

čine, ki so predlagani za razglasitev kot naravne znamenito-
sti in kulturni spomeniki, so naslednja:

a) naravna dediščina
– krajinski park Kopitnik (obvezno izhodišče prostor-

skega plana RS)
– naravni spomeniki
– površinski geomorfološki naravni spomeniki: Klemen-

čeve skale nad Novim Dolom, Jelenove skale na Dolu, Skal-

ni osamelci v soteski Bobna, Reberske skale, Škratova gla-
va, Bajdetov graben, Okrogi z izviriščem, soteska Pekel in
Osamelci pod Matico

– podzemeljski geomorfološki naravni spomenik: Kovš-
ka Luknja

– dendrološki naravni spomeniki: lipa pri cerkvi v Turju,
bodika v Ravnah in bodika pri Bezovem

– hidrološki naravni spomeniki: slapovi v Bajdetoven
grabnu in Izvirišče Okrogi

– Mrzlica (južni del varovanega območja naravne de-
diščine)

b) kulturna dediščina
– arheološki spomeniki: Krnice – prazgodovinsko go-

milno grobišče in Podkraj – rimska naselbina
– umetnostni spomenik: Hrastnik, Vila de Seppi; cerk-

ve: Dol pri Hrastniku, Draga pri Hrastniku, Podkraj, Gore in
Turje ter Šavna peč-znamenje, ambient (obvezno izhodišče
prostorskega plana RS)

– etnološki spomeniki: Podkraj 67, stanovanjska hiša
(obvezno izhodišče prostorskega plana RS) ter 29 objek-
tov etnološke dediščine (domačije, kmečki gospodarski
objekti)

– zgodovinski in memorialni spomeniki: Hrastnik,
Ul. prvoborcev št. 26, Mlakarjevo stanovanje.

Za varovanje s planskimi usmeritvami so opredeljena
naslednja naselbinska območja z vrednostjo kulturne dediš-
čine: Unično, Marno, Brdce, Turje z zaselkom treh domačij
Košerček, Primožič in Savinc (Turski les), Kovk, Skopno,
Krnice, Šavna peč, Kal, Prapretno in Čeče z zaselki Jeseno-
va raven, Goveji potok, Gorenjci in Ravne.

– območja sanacij okolja
Poleg določenega območja sanacije pridobivalnega

prostora rjavega premoga, kamnolomov, plazovitih območij
in opuščenih peskokopov so opredeljene še naslednje sa-
nacije okolja:

– sanacija IV. in III. območja onesnaženosti zraka, ki je
obvezno izhodišče prostorskega plana Republike Slovenije.
IV. območje onesnaženosti zraka, ki zajema celotni zahodni
del občine z naselji Hrastnik in Dol pri Hrastniku ter III.
območje onesnaženosti zraka, ki zajema preostali del obči-
ne, je prikazano na tematski karti št. 7,

– sanacija vodotokov Sava in Boben, ki sta v IV. razre-
du kakovosti voda (obvezno izhodišče prostorskega plana
Republike Slovenije),

– sprotna rekultivacija in sanacija odlagališča komunal-
nih in industrijskih odpadkov v Uničnem ter deponij odpad-
nih produktov TE Trbovlje na osnovi prostorskih izvedbenih
načrtov.

4.3.2. Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru
Območja poselitve so v kartografskem delu opredelje-

na z ureditvenimi območji naselij in drugimi ureditvenimi
območji; obstoječa stavbna zemljišča na območju razprše-
ne gradnje so evidentirana v kartografski dokumentaciji na
PKN 1:5000.

Temeljna usmeritev za poselitev, razvoj urbanega in
varovanje krajinskega prostora je intenzivna izraba prosto-
ra znotraj obstoječih ureditvenih območij naselij z zapolni-
tvami in prenovo. To še posebej potrjuje nujno potrebna
urbanistična in ekološka sanacija obstoječih zazidalnih ob-
močij zlasti v urbanem centru Hrastnik (kolonije, centralno
območje ob Bobnu) ter omejene možnosti širitve ureditve-
nih območij naselij zaradi specifičnosti naravnih lastnosti
prostora občine (razgiban relief, neugodne geološko-sta-
bilitetne razmere), omejitev in prepovedi za poselitev na
območju pridobivalnega prostora rjavega premoga (izven
varnostnega stebra) ter varovanja kvalitetnih kmetijskih zem-
ljišč in gozdov.
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Skladno z omrežjem naselij in njihovimi funkcijami ter
ob upoštevanju navedenih omejitev so v kartografskem delu
prostorskega plana občine določene širitve ureditvenih ob-
močij naselij s ciljem urbane celovitosti naselij in s povdar-
kom na razvoju občinskega središča Hrastnik. Dodatne po-
vršine za poselitev, ki so vključene v ureditvene meje naselij,
obsegajo skupaj 24 ha.

V središču ožjega regionalnega pomena Hrastnik so
zagotovljene dodatne površine za urbani razvoj v skupnem
obsegu 14 ha pretežno na zahodnem obrobju proti Praprot-
nem in v Studencah (stanovanjska gradnja), na območju Za
Savo in v Podkraju (proizvodne in servisne dejavnosti, cen-
tralna čistilna naprava).

V lokalnem središču Turje ter v naseljih Čeče, Boben,
Brdce, Kovk in Prapretno so določene širitve ureditvenih
območij naselij v smislu strnitve zazidave in na obrobna
slabša kmetijska zemljišča v skupnem obsegu 10 ha.

V drugih naseljih bo zagotovljen normalen razvoj pose-
litve v okviru obstoječih ureditvenih mej z izjemo na območ-
jih naselij in v ureditvenih območjih naselij: Plesko, Prapret-
no-del, Studence-del, Novi dol-del. Brnica-del in Marno-del,
ki se nahajajo na pridobivalnem prostoru rjavega premoga
izven varnostnega stebra, kjer so novogradnje možne le v
skladu z mnenjem pristojne rudarske organizacije.

– stanovanja
V urbanih centrih Hrastnik in Dol pri Hrastniku so opre-

deljena naslednja območja za stanovanjsko gradnjo:
– na razširjenih obstoječih stanovanjskih območjih za

individualno stanovanjsko gradnjo:
– Novi Log, Studence, Novi dom, Korbarjev hrib in

Dirmajerjev hrib v Hrastniku ter z dopolnilno gradnjo znotraj
obstoječih stanovanjskih območij na Dolu

– s prenovo in dopolnilno večstanovanjsko-blokovno
gradnjo v centralnih območjih:

– Resnica in center v Hrastniku,
– Dol-center.
Stanovanjska gradnja v vseh drugih naseljih je možna

znotraj določenih ureditvenih območij ob upoštevanju vseh
določil tega odloka.

– oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti
Razvoj teh dejavnosti bo zagotovljen z načrtno prenovo

in dopolnilno gradnjo v centralnih območjih Hrastnika in
Dola ter vaškega jedra v Turju in z izgradnjo poslovnega
centra ob Bobnu v Hrastniku.

– proizvodne in servisne dejavnosti
Prenova in opredeljene manjše širitve obstoječih proiz-

vodnih in servisnih območij v Hrastniku in Dolu pri Hrastniku
ter zlasti prostorska organizacija zaključene in razširjene
gospodarske cone v južnem delu industrijskega središča,
kjer pretežne površine zasedata Tovarna kemičnih izdelkov
in Steklarna in je zagotovljena celovita infrastruktura, je te-
meljna usmeritev za prostorski razvoj proizvodnih in servi-
snih dejavnosti.

Dodatne površine za proizvodne in servisne dejavnosti
ter večje infrastrukturne ureditve (centralna čistilna naprava,
bencinski servis, večja parkirišča) so v okviru načrtovane
gospodarske cone zagotovljene na območju Za Savo, v
Podkraju pri Steklarni in ob magistralni cesti na skrajnem
zahodu ter v Sp. Hrastniku z razbremenitvijo zahodnega
dela utesnjene doline dotrajanih stanovanjskih in drugih mo-
tečih objektov ter s prenovo in zapolnitvami zazidalnega
območja na levem nabrežju Save pri železniški postaji.

– šport in rekreacija
Prostorski razvoj teh dejavnosti je ob upoštevanju pe-

strosti krajinskega prostora, bogate naravne dediščine (kra-
jinski park Kopitnik, območje naravnega spomenika Mrzlica
nad Kalom) in ustvarjenih športnorekreacijskih centrov opre-

deljen v urejanje in dograditev naslednjih območij za re-
kreacijo in šport:

– športnorekreacijska območja v urbanih centrih Hrast-
nik in Dol pri Hrastniku: Log (športni objekti, stadion) in
Korbarjev hrib (športna igrišča) v Hrastniku; na Dolu pri
Hrastniku pa pri šoli (večnamenska dvorana, športna igriš-
ča) in novo območje za športna igrišča ob Partizanski cesti,

– turistično rekreacijsko območje pri planinskem do-
mu na Gorah za dopolnilne dejavnosti rekreacije v naravnem
okolju, ki ima z izletništvom, planinstvom, urejenim smučiš-
čem in drugimi oblikami rekreacije v naravi naravne pogoje
tudi na Kalu.

– območja počitniških hiš
V okviru obstoječih območij počitniških hiš na Kopitni-

ku (Fračji dol) in na Kalu sta opredeljeni na še dve za skupno
3 ha površin razširjeni ureditveni območji počitniških hiš: na
Skopnem v Gorah (Florjanov dol) in na Kalu (Za hribom),
kjer bo možna dodatna gradnja počitniških objektov na os-
novi prostorskih izvedbenih načrtov s strogim upoštevanjem
naravovarstvenih in urbanistično-oblikovalskih določil.

– odlagališča odpadkov
Za odlaganje komunalnih in industrijskih odpadkov na

razširjenem območju obstoječega odlagališča v Uničnem, ki
se ureja z ureditvenim načrtom, je z zasipavanjem naravne
doline (okoli 1,5 milijona m3) dolgoročno urejeno deponira-
nje komunalnih odpadkov v Občini Hrastnik in industrijskih
odpadkov TKI.

Odlagališča odpadnih produktov TE III Termoelektrar-
ne Trbovlje so opredeljena na območju treh dolin (Dolge
njive, Račkov potok in Suhi potok) vzhodno od obstoječe
deponije elektrofilterskega pepela Prapretno. Programske
zasnove za območje odlagališč odpadnih produktov TE III,
ki jih je izdelal IBT Trbovlje, so sestavni del prostorskega
plana Občine Hrastnik z določili v 5. členu tega odloka.

– območja pokopališč
Obstoječa manjša pokopališča so v naseljih Draga,

Podkraj, Turje in Gore; osrednje občinsko pokopališče je na
Dolu pri Hrastniku z možno manjšo širitvijo, kot jo določa
urbanistična zasnova naselja Dol pri Hrastniku.

Za nujno potrebno opredelitev nove lokacije pokopališ-
ča v dopolnitvi tega plana je obvezno izdelati predhodne
strokovne podlage (geologija, hidrologija, stabilitetne raz-
mere) in analizo primernosti variantnih rešitev ob upošteva-
nju zasnove poselitve, varovanih območij naravnih dobrin,
infrastrukturnih ureditev ter prostorskih omejitev po določilih
tega odloka.

– območja za potrebe obrambe in zaščite
Za potrebe obrambe in zaščite so kot obvezno izhodiš-

če prostorskega plana občine opredeljena naslednja ob-
močja možne izključne rabe prostora: za evakuacijo prebi-
valstva in njegovo nastanitev, za pokop ljudi in živali, za
deponijo ruševin, za dekontaminacijo ljudi, sredstev ter za
območje možnega heliodroma. Območja so prikazana na
tematski karti št. 16 kartografskega dela plana.

4.4. Infrastrukturno omrežje
4.4.1. prometno omrežje
– ceste
Cestno omrežje državnega pomena v skupni dolžini

18,8 km predstavljajo:
– glavna cesta (magistralna cesta M10-9) Šentjakob –

Litija – Zagorje – Zidani most, katere novi odsek od mostu
čez Savo v Podkraju do Zidanega mosta je predviden na
desnem bregu Save

– regionalne ceste R 336 (Hrastnik–Šmarjeta), R 336D
(Hrastnik–most čez Savo) in R 336C (Trbovlje–most čez
Savo) s predvideno obvoznico v Dolu pri Hrastniku ter krajši-
mi odseki prestavitev v Zgornjem in Spodnjem Hrastniku.
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V Občini Hrastnik je 46.199 m lokalnih cest, ki so
pretežno modernizirane in rekonstruirane (40.589 m je as-
faltiranih). Načrtovane so tudi rekonstrukcije krajevnih cest.

Skladno z obveznimi izhodišči prostorskega plana RS
je predvidena ob magistralni in regionalni cesti čez Dol
glavna kolesarska povezava.

– železniško omrežje
Glavna proga I. reda Ljubljana–Zidani most, ki poteka

preko Občine Hrastnik, je dvotirna elektrificirana proga dr-
žavnega pomena. V skladu z obveznimi izhodišči prostor-
skega plana Republike Slovenije (odlok o spremembah in
dopolnitvah – Uradni list RS, št. 72/95) je v prostorskem
planu občine prevzeta hitra proga v proučevanju, ki je prika-
zana v tematski karti št. 9.

4.4.2. komunalno omrežje
– vodovod
Z dograditvijo vodovodnega sistema Jepihovec–Turje–

Marno–Brezno (izgradnja primarnega vodovoda do Dola in
sekundarnega vodovodnega omrežja do naselij Brdce, Brez-
no, Unično, Krištandol, Sp. Marno, Slatno in Laz) ter z
dograditvijo vodovodnega sistema Kopitnik in izgradnjo po-
vezovalnega vodovoda Frtica–Steklarna bo nad 90% go-
spodinjstev oskrbovano s kvalitetno pitno vodo.

Zadostne količine tehnološke vode bodo zagotovljene
iz izvira Rakovec in s črpanjem Save ter Brnice.

Zaradi velikih izgub pitne vode iz vodovodnega omrež-
ja, je nujna sanacija vodovodnih objektov in cevovodov.

– kanalizacija
Za odvajanje in čiščenje odplak na osrednjem urba-

nem prostoru občine (Hrastnik in Dol z okoliškimi ureditveni-
mi območji naselij) je predvideno nadaljevanje izgradnje pri-
marnega kanalizacijskega kolektorja do opredeljenega ob-
močja skupne čistilne naprave Za Savo (ki je s kapaciteto
17000E obvezno izhodišče prostorskega plana Republike
Slovenije) ter obnova in dograditev sekundarnega kanaliza-
cijskega omrežja v ločenem sistemu.

V lokalnem središču Turje in drugih območjih z gostej-
šo poselitvijo bo potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje v
ločenem sistemu in z lokalno čistilno napravo.

4.4.3. Energetsko mrežje in omrežje zvez
Na področju urejanja elektroomrežja državnega pome-

na je na območju Občine Hrastnik načrtovana rekonstrukci-
ja obstoječega daljnovoda 110 kV Laško–Hrastnik in izgrad-
nja 110 kV daljnovoda Prapretno–RTP Gabersko. Vsi novi
elektroenergetski objekti se bodo gradili za napetost 20 kV,
na poselitvenem območju Hrastnika in Dola pa izključno v
kabelski podzemni izvedbi.

V prvi etapi so predvidene nove transformatorske po-
staje 10(20)0,4 kV Kopitnik III, Unično, Jesenovec, Krištan-
dol, Krištandolska cesta, Kovk II in Kupška vas ter obnove
TP Rudniška kolonija in Kopitnik. Skladno z realizacijo iz-
gradnje ali prenove posameznih zazidalnih območij se bo s
priključnimi elektrovodi in novimi transformatorskimi posta-
jami dograjevalo elektroomrežje.

Pretežni poselitveni prostor Občine Hrastnik, ki vklju-
čuje ureditvena območja naselij Hrastnik, Dol pri Hrastniku,
Studence, Prapretno, Boben, Čeče, Brnica, Marno in Brd-
ce bo z dokončanjem plinifikacije naselij z zemeljskim pli-
nom oskrbovano z ekološko čisto toplotno energijo.

Na območju Podkraja je zgrajen plinovod na sistem
tekočega naftnega plina, tak je predviden v 1. fazi tudi na
območju naselja Turje. Oba sistema bo možno priključiti na
zemeljski plin.

4.4.4. Vodnogospodarske ureditve
Za varstvo pred visokimi vodami osrednjega urbanega

prostora občine in poselitvenih območij so načrtovane nuj-
no potrebne regulacije neurejenih odsekov vodotokov Bo-

ben in Brnica s pritoki na območjih Hrstnika, Dola pri Hrast-
niku, Novega Dola in na Brnici, hudournika v Spodnjem
Marnem ter hudournika Boben s pritoki v Bobnu in Čečah.

Na vseh vodotokih v nenaseljenih območjih so predvi-
dena lokalna zavarovnja in z rednim vzdrževanjem strug, v
zgornjih gozdnatih vodozbirnih območjih pa je predvidena
izgradnja več zaplavno ustalitvenih objektov. Nad zaplavnimi
objekti naj zemljišča v okolici ostanejo kot naravni retencijski
prostor brez zoževanja.

4.5. Rešitve in pogoji za načrtovanje in izvedbo pro-
storskih ureditev

– urbanistično-oblikovalski pogoji
Pri načrtovanju in izvedbi posegov v prostor se mora

upoštevati prostorska specifika in arhitekturna identiteta oko-
lja – arhitekturna in krajinska tipologija. Kontinuiteta identite-
te prostora, ki je razpoznavna po geografsko-regionalni tipi-
ki, značilnostih oblikovanja naselij, izoblikovanih dominan-
tah, značilnostih stavbnih kompleksov in posameznih stavb
v arhitekturni regiji Zasavja, je osnovni pogoj urbanističnega
oblikovanja območij in arhitekturnega oblikovanja objektov.

Urbanistično-arhitekturno dopolnjevanje grajenega pro-
stora v ureditvenih območjih naselij izven urbanega prostora
pomembnejših središč Hrastnik in Dol pri Hrastniku mora
upoštevati:

– vrednost ohranjanja razmerja do arhitekturne krajine
ter dopolnitve v prostorskih in arhitekturnih značilnostih pr-
votnih razmerij kmečkega naselja, ki ima v značilnostih kul-
turne krajine vgrajeno tipologijo arhitekture in ohranjeno
ekološko razmerje,

– nedopustna je širitev poselitve izven sedanjega roba
naselij ob vedutno izpostavljenih kulturnih terasah; poseli-
tveni vzorec, ki se veže na naravne danosti (naselje na stiku
dveh oblikovno različnih površin) in tvori značilno krajinsko
sliko, je potrebno varovati,

– ohraniti se mora meja naselij, ki jo kot kvaliteten
zaključek naselja določa dominanta oziroma arhitekturna
posebnost; upoštevati je njeno varovano vplivno območje in
prostorske dopolnitve prilagoditi vlogi dominant, ki so vklju-
čene v gručo naselja,

– za posege v varovanih območjih naselbinske dediš-
čine (Turje, Brdce, Marno, Kovk, Skopno, Krnice, Šavna
peč, Kal, Prapretno, Čeče in Unično) je potrebno upoštevati
pogoje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine; na vseh območjih in objektih varovane naravne in
kulturne dediščine pa varstvene režime za posamezno de-
diščino,

– kontinuiteto v oblikovanju značilne gručaste zasnove
naselij v celoviti zunanji podobi naselbinskega telesa z enot-
nim gabaritom,

– stavbne dopolnitve znotraj strnjenega naselja se mo-
rajo vklopiti v tipčno gručasto obliko stavbnih kompleksov,
kjer so enako velike stavbe razporejene nepravilno v eni ali
več med seboj povezanih skupinah,

– nove stavbne skupine na razširjenih območjih naselij
in dopolnitve znotraj obstoječih ureditvenih območij naselij
in stavbnih zemljišč v raztresenih naseljih se morajo s konti-
nuiteto v oblikovanju tlorisnega in višinskega razmerja streh
(naklon, kritina) in arhitekturnih členov vklopiti v vizualno
pojavnost celovitosti naselja. Arhitekturna identiteta stavb je:
podolgovat (podolžni tloris v razmerju stranic 1:1,8); višinski
gabarit: klet v pobočju in ena etaža z mansardo, strma
dvokapna streha (okoli 45° naklona) s čopi in opečno kriti-
no; zunanji hodnik (lesen gank) na stranski ali čelni fasadi,
zunanje stopnišče, svetla barva fasade in les.

– pogoji za krajinsko oblikovanje območij
Krajinsko urejanje degradiranih površin pridobivalne-

ga prostora rjavega premoga mora upoštevati naslednje
usmeritve:
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– vspostavitev prvotnega ravnotežja v prostoru glede
reliefne podobe (izravnava površin) in rabe površin v naravni
in kulturni krajini,

– pri urejanju kmetijskih zemljišč je upoštevati tipičnost
kulturnih teras – obdelovalne površine vsporedno s plastni-
cami,

– pogozditve se morajo izvajati s pionirskimi drevesni-
mi vrstami kot naravne gozdne združbe,

– s krajinskim načrtom je potrebno opredeliti ozeleni-
tev oziroma pogozditev obrobja zlasti naselij Hrastnik in Dol
pri Hrastniku,

– ureditve odvodnjavanja površinskih vod se morajo
izvesti v naravnih materialih; brežine potokov je ozeleniti z
avtohtono obvodno vegetacijo.

Sanacijo in ozelenitve odlagališča komunalnih in indu-
strijskih odpadkov v Uničnem je izvajati v skladu z ureditve-
nim načrtom.

Ohraniti in varovati je potrebno gozd okoli kamnoloma
v Bobnu, izvajati sprotno rekultivacijo kamnoloma z ozele-
nitvijo.

Krajinska sanacija območja odlagališč Termoelektrar-
ne Trbovlje se mora izvajati v skladu z usmeritvami v pro-
gramski zasnovi, ki je sestavni del tega plana.

– načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbeni-
mi akti

Za ureditvena območja naselij Hrastnik in Dol pri Hrast-
niku so načini urejanja posameznih območij določeni v urba-
nistični zasnovi, ki je sestavni del tega plana.

Na območju občine izven urbanističnih zasnov naselij
Hrastnik in Dol pri Hrastniku so opredeljeni naslednji načini
urejanja prostora:

– z zazidalnimi načrti: ureditveni območji naselij Turje
in Kovk (Kupča vas)

– z ureditvenimi načrti: ureditvena območja naselij Brd-
ce in Čeče, območji počitniških hiš na Kalu (Za vrhom) in na
Gorah (Florjanov dol), odlagališče komunalnih in industrij-
skih odpadkov Unično, sanacija obstoječega odlagališča
elektrofiltrskega pepela Prapretno proizvodno območje kam-
noloma Cementarne s celotnim pridobivalnim prostorom ce-
mentnega laporja ter kamnolom v Bobnu.

Z ureditvenim načrtom sanacije površin pridobivalnega
prostora rjavega premoga Rudnika Hrastnik se bo urejalo
njegovo celotno območje izven ureditvenih območij naselij
Hrastnik in Dol pri Hrastniku.

– Z lokacijskim načrtom se bo urejalo območje odlaga-
lišč odpadnih produktov TE-III Termoelektrarne Trbovlje, no-
vi odsek magistralne ceste Hrastnik–Zidani most in ostalo
primarno infrastrukturno omrežje.

– S prostorskimi ureditvenimi pogoji se bodo urejala
vsa ostala ureditvena območja naselij, območja počitniških
hiš, turističnorekreacijsko območje na Gorah in celotni od-
prti prostor občine z razpršeno poselitvijo izven pridobival-
nega prostora Rudnika Hrastnik.

4.6. Urbanistična zasnova naselja Hrastnik
4.6.1. Ureditveno območje
Ureditveno območje naselja Hrastnik, ki obsega

173 ha, vključuje naselja Hrastnik, Podkraj-del, Studence in
Prapretno-del s 7.300-timi prebivalci. V ureditveno mejo, ki
jo v severnem delu določa varnostni steber, je zajet celoten
obstoječi poselitveni prostor ob regionalni cesti od Bobna
na severu in Save na jugu ter Brnice na vzhodu, njegova
širitev pa je predvidena: znotraj z varnostnim stebrom varo-
vanega območja naselja proti Prapretnem in izven pridobi-
valnega prostora rjavega premoga na severu – Studence in
na jugu – Za Savo.

4.6.2. Cilji urejanja prostora
Temeljne usmeritve za optimalno izrabo omejenega pro-

stora naselja, urbanistično, krajinsko in ekološko sanacijo so:

– Prenove in zapolnitve obstoječih zazidalnih območij;
arhitekturna in vsebinska preobrazba območij z dotrajanim
stavbnim fondom – območje Resnica z rudniško kolonijo za
dejavnosti Rudnika ob vhodnem objektu in večstanovanjsko
gradnjo, steklarska kolonija v industrijski coni za proizvodne
dejavnosti, prenova centra Log za centralne dejavnosti;

– Razširjena individualna stanovanjska gradnja v Stu-
dencah in proti Praprotnem (obvezna je ohranitev in podalj-
šanje urejene zelene oaze med Novim domom in Novim
logom) se mora arhitekturno vklopiti v celovito vizualno po-
dobo mesta;

– Gradnja poslovnega centra ob Bobnu bo arhitektur-
no dopolnila mestno podobo in prispevala h krepitvi vloge
pomembnejšega regionalnega središča;

– Oblikovanje zaključene gospodarske cone na ob-
močju Sp. Hrastnika, Za Savo in v Podkraju z obnovo,
širitvijo območja za proizvodne in servisne dejavnosti, načr-
tovano izgradnjo obrtne cone ter zlasti krajinsko sanacijo;

– Vodnogospodarske ureditve na neurejenih odsekih
vodotoka Boben in njegovih pritokih ter prometne ureditve:
novi odsek magistralne ceste, prestavitve regionalnih cest
pri Steklarni in v centralnem območju pred središčem nase-
lja, ureditev centralnih parkirišč in pešpoti so osnovni pogoj
za urbani razvoj mesta;

– Posebno pozornost je potrebno posvetiti urejanju
komunalne in energetske infrastrukture, še posebej v kon-
tekstu ekološke sanacije IV. območja onesnaženosti zraka
in onesnaženih vodotokov Save in Boben;

– plinifikacija celotnega ureditvenega območja
– izgradnja centralne čistilne naprave in dograditev ka-

nalizacijskega omrežja
– obnova in dograditev vodovodnega omrežja
– izvajati ukrepe v industriji skladno z zakonom o vars-

tvu okolja.
– Ureditveni načrt sanacije površin pridobivalnega pro-

stora rjavega premoga mora vključevati krajinsko sanacijo
(ozelenitev) mestnega obrobja.

– Za varstvo kulturnih spomenikov je potrebno upošte-
vati predpisane varstvene režime in pogoje pristojnega Za-
voda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

– Na območju urbanistične zasnove naselja Hrastnik je
za razglasitev predlagana naslednja kulturna dediščina:

– arheološko območje Podkraj, rimska naselbina
– umetnostni spomeniki: grad-Hrastnik, Vila de Seppi

in sakralni spomenik – p.c. sv. Miklavža v Podkraju
– zgodovinski spomenik: UL. Prvoborcev št. 26, Mla-

karjevo stanovanje.
4.6.3. Zasnova organizacije dejavnosti in namenska

raba prostora
– stanovanja
Večstanovanjska gradnja z visoko gostoto naselitve je

opredeljena na območju Resnica – S5 (prenova) in z dopol-
nilno gradnjo zahodnega in južnega obrobja centra mesta
(CS), kjer je možno skupaj zagotoviti okoli 150 novih stano-
vanjskih enot.

Stanovanjska gradnja s srednjo in nizko gostoto naseli-
tve je opredeljena znotraj zazidalnega območja Korbarjev
hrib (S6) in Dirmajerjev hrib (S8) ter na razširjenih stanovanj-
skih območjih Novi log (S3) in Studence (S1), kjer je na
dodatnih površinah v skupnem obsegu 9 ha možno zgraditi
okoli 100 stanovanjskih enot.

Dopolnilna individualna stanovanjska gradnja je možna
znotraj vseh obstoječih stanovanjskih območij na osnovi
prostorskih izvedbenih aktov, razen na manjšem območju
izven varnostnega stebra (Prapretno, Studence, Korbarjev
hrib), kjer so posegi dopustni le na osnovi mnenja pristojne
rudarske organizacije.
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– proizvodne in servisne dejavnosti
Ob posameznih lokacijah proizvodnih in servisnih de-

javnosti (Sijaj, Rudnik, betonarna) so opredeljene manjše
širitve za ekološko nemotilne dejavnosti na osnovi presoje
vplivov na okolje. V gospodarski coni ob Steklarni in Tovarni
kemičnih izdelkov so na dodatnih površinah v Sp. Hrastniku,
Za Savo in v Podkraju (skupaj 5 ha) in s spremembo namem-
bnosti območij steklarske kolonije, nogometnega igrišča ter
prenovo območja pri železniški postaji zagotovljene prostor-
ske možnosti razvoja obstoječi industriji in za nove proizvod-
ne, servisne in obrtne dejavnosti.

– oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti
Razvoj teh dejavnosti je usmerjen na razširjen osrednji

mestni prostor v dolini Bobna med centrom do glasbene
šole na jugu (C3). Arhitekturna dopolnitev obuličnih stavbnih
nizov za poslovne, oskrbne in storitvene dejavnosti z osred-
njim trgom bo prispevala k oblikovanju mestne podobe.

Za te dejavnosti je načrtovana prenova centra na Logu
(pri šoli), dograditev centra v Podkraju, njihov razvoj pa je
zagotovljen tudi v okviru obstoječih območij za centralne
dejavnosti (oznaka C) ter s prenovo objektov na območju
Rikljevega mosta.

– šport in rekreacija
Urejen je športnorekreacijski center pri šoli na Logu s

stadionom in objekti za šport in rekreacijo.
Na Korbarjevem hribu so zgrajena tenis igrišča in bo z

dograditvijo športnih igrišč ter ozelenitvijo območja primer-
no urejeno drugo športnorekreacijsko območje mesta.

– infrastruktura
Predviden je novi odsek glavne ceste (magistralne ce-

ste M10-9) Hrastnik–Zidani most na desnem bregu Save.
Na regionalnem cestnem omrežju sta predvideni krajši

prestavitvi: pri Steklarni in TKI na zahodno dolinsko obrobje
in pred centrom v Zg. Hrastniku; urediti je potrebno križišče
regionalnih cest pri Rikljevem mostu.

Večje parkirne površine so predvidene pri bencinskem
servisu ob magistralni cesti, Za Savo ob bodoči lokalni cesti
(sedanja magistralna cesta) in na vstopnih mestih centra v
okviru zazidalnega območja Ob Bobnu.

Ob glavni prometnici, ki povezuje zgornji in spodnji del
naselja je obvezno urediti pešpot z večjimi peščevimi površi-
nami – trgi v centralnih območjih.

Oskrbo s pitno vodo bo možno zagotavljati iz obstoje-
čih zajetij. Tehnološka voda za industrijo se bo zagotovila s
povezovalnim vodovodom Frtica–Steklarna iz izvira Rako-
vec ter s črpanjem Save in Brnice.

Primarno vodovodno omrežje je potrebno obnoviti in
dograditi priključno sekundarno vodovodno omrežje v raz-
širjenih poselitvenih območjih.

Na območju Za Savo je določena lokacija skupne čistil-
ne naprave z zmogljivostjo 17.000 E, do nje pa je načrtova-
na izgradnja zbirnega kanalizacijskega kolektorja (ta je že
zgrajen v severnem delu mesta). Kanalizacijski sistem se
mora izvesti v ločenem sistemu.

Načrtovana je plinifikacija celotnega ureditvenega ob-
močja; novo elektroomrežje in tt omrežje se bo izvajalo v
zemeljski izvedbi.

4.6.4. Rešitve in pogoji za načrtovanje in izvedbo pro-
storskih ureditev na območju urbanistične zasnove

Pri vseh posegih je obvezno upoštevati geološke pogo-
je na osnovi predhodnega geotehničnega poročila. K vsem
prostorskim izvedbenim aktom je pridobiti mnenje pristojne
rudarske organizacije oziroma upoštevati njihovo kategori-
zacijo pridobivalnega prostora.

– urbanistično-oblikovalski pogoji
S prenovo in sanacijo zlasti vstopnih mestnih predelov

ob regionalni – glavni cesti naselja (v industrijski coni, pro-

stor pred vstopom v ožje mestno središče) je zagotoviti
kvalitetnejšo vizualno podobo v navezavi na že urejeno sre-
dišče in center naselja:

– mestno središče se mora odpreti in razširiti proti jugu
z arhitekturno dopolnitvijo obuličnih stavbnih nizov na de-
snem bregu Bobna za centralne dejavnosti; s pritličnim ga-
baritom pri parku, ki se stopnjuje proti severu in z oblikova-
njem fasad mestnega značaja se mora gabaritno in oblikov-
no vklopiti v osrednjo mestno podobo;

– regionalna cesta mora na celotnem razpotegnjenem
urbanem prostoru naselja postati mestotvorni element, zato
je krajinski sanaciji in urbanističnemu urejanju neposredne-
ga cestnega obrobja posvetiti veliko pozornost (ozelenitev
brežin, drevored, pločnik naj bo na razširjenih dolinskih
območjih z zelenico ločen od cestišča – nanj se navezujejo
trgi, parki in odprte mestne fasade);

– s prestavitvijo odseka regionalne ceste na zahodno
dolinsko obrobje v industrijski coni, s prenovo in dopolnilno
gradnjo centralnega območja ob železniški postaji, odstrani-
tvijo dotrajanih in obnovo motečih objektov, parkovno uredi-
tvijo območja ob gradu in zlasti ozelenitvijo cestnega obrob-
ja bo v pretežni meri sanirana južna vstopna veduta.

Prenova neposrednega severovzhodnega obrobja
mestnega središča (Resnica) se mora z arhitekturnim dopol-
njevanjem stanovanjske blokovne gradnje prilagoditi obsto-
ječi kvalitetni zazidavi severnega dela naselja (Ojstro), višin-
ski gabarit objektov mora biti usklajen z nagibom terena in
ne sme presegati gabarita obstoječe zazidave vzhodnega
dela centra. Vse manjše arhitekturne dopolnitve v obstoje-
čih zazidalnih območjih morajo upoštevati obulične gradbe-
ne črte in se gabaritno in oblikovno vklopiti v urbano okolje.

Predvidena stanovanjska gradnja na razširjenem stano-
vanjskem območju Novi log–Veličkova cesta (S3) mora upo-
števati usklajeno nadaljevanje gradbenih nizov na rahlo nag-
njenem pobočju, kjer se mora polagoma proti jugu in zaho-
du spuščati višinski gabarit z individualno prostostoječo grad-
njo na zgornjem zahodnem obrobju območja na stiku z
naseljem Prapretno.

Nova individualna stanovanjska gradnja na pobočju v
Studencah se mora v gručasti zasnovi z lego (daljšo stranico
in slemenom) objektov vsporedno s plastnicami terena, prit-
ličnim gabaritom nad kletjo v pobočju, enotnim oblikovajem
fasad in streh vklopiti v krajinsko in urbano okolje.

– pogoji za krajinsko oblikovanje območja
Odprta travnata površina med stanovanjskima območ-

jema Novi dom in Novi log se mora ohraniti in podaljšati na
celotno južno obrobje strnjene stanovanjske zazidave – No-
vi log.

Ohrani in sanira se naj gozd na zahodnem obrobju
Novega loga, gosta drevesna zasaditev je načrtovana tudi na
obrobju športnih igrišč na Korbarjevem hribu.

Krajinska sanacija z ozelenitvijo celotnega obrobja ure-
ditvenega območja naselja je obvezen sestavni del ureditve-
nega načrta sanacije površin pridobivalnega prostora rjave-
ga premoga Rudnika Hrastnik.

Ob vseh prometnicah in na parkiriščih je potrebno
urediti sanitarni zeleni pas z drevesnimi nasadi, ob vodoto-
kih pa zasaditi avtohtono obvodno vegetacijo.

– načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Posamezna ureditvena območja v območju urbanistič-

ne zasnove Hrastnika, ki so prikazana v kartografskem delu
– karta 15/2, se bodo urejala z naslednjimi prostorskimi
izvedbenimi akti:

– Z zazidalnimi načrti (ZN1 – ZN11):
Center naselja Hrastnik, C2 – Ojstro, Korbarjev hrib,

Ob Bobnu, Industrijska cona TKI Hrastnik, Obrtna cona
Podkraj, Industrijska cona Za Savo – I 5, centralna čistilna
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naprava, Novi log–Veličkova cesta..., Za Savo – vzhod,
Industrijska cona Podkraj Studence.

– Z ureditvenimi načrti (UN1 – UN8):
Industrijska cona RRRP Hrastnik, Zadnje Laze, Log –

Novi log, Resnica, Rikljev most, Apnence, Steklarna, Kolo-
nija Steklarna, Grajska pot.

– Z lokacijskim načrtom:
magistralna cesta Hrastnik–Zidani most in večji infra-

strukturni objekti oziroma omrežje.
– S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP1 – PUP7)

se bodo urejala ostala poselitvena območja, za katera ni
predvideno urejanja s prostorskimi izvedbenimi načrti: Stu-
dence, Veličkova cesta, Frtica, Dirmajerjev hrib, Železniška
postaja, Podkraj in Prapretno.

4.7. Urbanistična zasnova naselja Dol pri Hrastniku
4.7.1. Ureditveno območje
Ureditveno območje naselja Dol pri Hrastniku, ki obse-

ga 37 ha, vključuje naselji Dol pri Hrastniku in del naselja
Marno (Spodnje Marno) s skupaj okoli 1.800 prebivalci.
V ureditveno mejo je zajet celoten obstoječi poselitveni pro-
stor, ki se razteza ob regionalni cesti od zahodnega roba
naselja Dol pri parkirišču do zaključka strnjene zazidave Sp.
Marna na vzhodu.

Razen manjšega skrajnega severnega in zahodnega
dela naselja Dol pri Hrastniku je celotno ureditveno območje
na varovanem območju pridobivalnega prostora Rudnika
Hrastnik (znotraj varnostnega stebra), v celoti pa ga obdaja
1. območje kmetijskih zemljišč.

4.7.2. Cilji urejanja prostora
Glede na izredno omejene možnosti širitve naselja za-

radi geološko-stabilitetnih razmer, pridobivalnega prostora
rjavega premoga in zavarovanega 1. območja kmetijskih
zemljišč na obrobju naselja, je intenzivna izraba prostora
znotraj obstoječe zazidave s prenovo in zapolnilno gradnjo
pomemben cilj prostorskega razvoja.

Z izgradnjo obvoznice po južnem obrobju centralnega
območja naselja prometno razbremeniti osrednji naselbinski
prostor, kar bo prispevalo h kvalitetni prenovi jedra naselja.

S prostorskim izvedbenim aktom je potrebno urediti
proizvodno območje pri Jutranjki; ekološko obremenilne
tehnologije proizvodnih ali obrtnih dejavnosti v naselju niso
dopustne, zato je za vsako novo tehnologijo obvezna preso-
ja vplivov na okolje.

Plinifikacija celotnega naselja, dograditev kanalizacij-
skega omrežja, izgradnja centralne čistilne naprave Za Savo
ter upoštevanje predpisov za varstvo okolja v industriji in pri
drugih proizvodnih oziroma servisnih dejavnostih so cilji vars-
tva okolja.

Za varstvo kulturnega spomenika ž. c. sv. Jakoba je
potrebno upoštevati predpisani varstveni režim.

4.7.3. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in
namenska raba prostora

Središče naselja okoli cerkve je namenjeno za oskrb-
ne, storitvene in družbene dejavnosti ter stanovanja. Z ruše-
njem dotrajanih objektov je načrtovana dodatna blokovna
gradnja s poslovnimi prostori v pritličju, urediti je potrebno
trški prostor z obnovo pritličij objektov za centralne namene
naselja.

Individualna stanovanjska gradnja bo usmerjena v pre-
nove in dopolnitve vseh obstoječih stanovanjskih območij.

Za proizvodne in servisne dejavnosti je opredeljena
ena cona – obstoječe območje pri Jutranjki, kjer je možen
razvoj teh dejavnosti z optimalno izrabo in prenovo.

Šolski kompleks vključuje igrišča za šport in rekreacijo,
načrtovana je izgradnja večnamenske dvorane. Lokacija no-
vih športnih igrišč je opredeljena v severnem delu ob Parti-
zanski cesti.

Širitev pokopališča je možna proti zahodu.
Oskrba s pitno vodo bo zagotovljena na celotnem ob-

močju z izgradnjo primarnega vodovoda iz Jepihovca in
dograditvijo sekundarnega omrežja.

Odvajanje odplak bo urejeno v ločenem sistemu, po
glavnem kanalizacijskem zbiralniku se bodo fekalne odplake
odvajale v predvideno skupno čistilno napravo Za Savo.
Območje bo v celoti oskrbovano z zemeljskim plinom po
dokončani plinifikaciji naselij v občini.

Planirane so vodnogospodarske ureditve na vseh neu-
rejenih odsekih Brnice s pritoki znotraj ureditvenega ob-
močja.

4.7.4. Rešitve in pogoji za načrtovanje in izvedbo pro-
storskih ureditev na območju urbanistične zasnove

Za vse posege v prostor je potrebno predhodno geo-
loško mnenje. Širitev poselitve izven ureditvene meje nase-
lja ni dopustna.

– urbanistično-oblikovalski pogoji
Prenova centralnega območja mora temeljiti na pro-

metni ureditvi s povdarjenimi peščevimi površinami, oživitvi
jedra z ureditvijo osrednjega trga in novimi poslovnostano-
vanjskimi objekti ter čim bogatejši ozelenitvi bližnjega poko-
pališča; nujne so obnove in zapolnitve obulične dograditve v
južnem centralnem delu naselja. Vse arhitekturne dopolni-
tve se morajo gabaritno in oblikovno vklopiti v urbano okolje.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju
vstopne vedute naselja ob načrtovani obvoznici. Sanirati je
sedanja “zavrtja” in zasaditi drevored ob cesti, brežine poto-
ka pa ozeleniti z avtohtono obvodno vegetacijo.

– načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Posamezna ureditvena območja, ki so prikazana v kar-

tografskem delu – karta 15/2, se bodo urejala z naslednjimi
prostorskimi izvedbenimi akti:

– z zazidalnimi načrti:
Dol – center (ZN1), Sp. Marno (ZN2) ter Laz (ZN3)
– s prostorskimi ureditvenimi pogoji se bo urejalo proi-

zvodno območje in celotni ostali prostor ureditvenega ob-
močja naselja.

5. člen
Prostorske sestavine srednjeročnega plana za območje

Občine Hrastnik programske zasnove za odlagališča
odpadnih produktov TE III Trbovlje

5.1. Ureditveno območje
Območje urejanja odlagališč odpadnih produktov pred-

videne TE III Trbovlje se nahaja v jugozahodnem predelu
Praprotnega – na območju treh dolin Dolge njive, Račkov
potok in Suhi potok, ki ležijo druga ob drugi neposredno
vzhodno od obstoječe deponije elektrofiltrskega pepela Pra-
pretno v oddaljenosti 1000–1500 m od TE II in TE III.

Ureditveno območje na zahodu omejuje obstoječa de-
ponija Prapretno, na jugu severno pobočje Škalice in Višto-
vega hriba ter del železniške proge ob Savi, na vzhodu
vznožje Špicberka ter na severu vznožje Jelenic.

Obstoječa namenska raba površin v treh naravnih doli-
nah je drugo območje kmetijskih zemljišč in lesnoproizvodni
gozd, ki zaseda tudi celotni južni in zahodni del ureditvene-
ga območja. V severnem delu območje meji na pridobivalni
prostor rjavega premoga, na vzhodnem obrobju poteka ma-
gistralni plinovod, območje prečkajo daljnovodi: 110 kV
(dva daljnovoda) in en daljnovod 2 x 35 kV.

Celotno območje se nahaja v k.o. Hrastnik.
Od severozahodnega vogala ureditvenega območja na

robu deponije Prapretno – parcela 678/4 poteka meja proti
jugozahodu preko parcel 678/2, 683/3, 683/2, 689/3 do
parcele 689/1, kjer se obrne proti jugovzhodu in pri tem
prečka parcele 688, 687 in 683/1; v nadaljevanju proti



Uradni list Republike Slovenije Št. 78 / 20. 11. 1998 / Stran 6165

jugu prečka parceli 687 in 691 ter se spusti do železniške
proge oziroma reke Save, se obrne proti vzhodu preko
parcel 632/4, 717/1, 745/2 ter se v vzhodnem vogalu
parcele 745/2 usmeri proti severovzhodu po vzhodnem
robu parcele 745/1, preko parcel 765, 745/1 in 768/4,
po severni meji parcel 760/5 in 769/2 na parcelo 769/1,
kjer se obrne proti zahodu in teče po severnem robu parcel
648, 647, 646 in 644, po vzhodnem robu parcele 656/1
ter v smeri JZ, prečka parcele 656/1, 658/1, 667, 668/2,
678/8 in 678/4 do izhodiščne točke opisa.

Površina ureditvenega območja je 100,63 ha.
5.2. Program, kapaciteta območja
Odlagališča odpadnih produktov TE III, ki jih predstav-

ljajo elektrofiltrski pepel, žlindra in sadra (kot produkt odžve-
plevanja dimnih plinov) so opredeljena na območjih treh
dolin Dolge njive (12,4 ha) Račkov potok (12,3 ha) in Suhi
potok (9,5 ha površin) s skupno kubaturo deponij okoli
9 milijonov m3.

Deponiranje je v vseh treh dolinah predvideno stopni-
často proti Savski dolini z opornimi nasipi na zoženih delih
doline do maksimalne kote zgornjega platoja + 480 m.
Deponent se bo na deponije transportiral z gumitransporter-
ji, le v primeru okvare transportnega sistema s kamioni po
cestah. Predviden je manjši objekt za servisne dejavnosti,
ob vznožju deponije je načrtovan plato z zadrževalnim baze-
nom in primarnim usedalnikom.

V ureditveno območje so zajete gozdne in kmetijske
površine na obrobju predvidenih odlagališč, po katerih bodo
speljane transportne poti in cestne povezave.

5.3. Organizacija prometa
Transport odpadnih produktov se bo vršil s transport-

nimi trakovi iz TE III. Servisno cesto, ki bo služila tudi za
občasni dovoz deponenta na odlagališče, bo predstavljala
obstoječa rekonstruirana industrijska cesta (na območju
Občine Trbovlje) z novim odsekom dovozne ceste v dolžini
1,4 km do presipne postaje ob deponiji Dolge njive. Na
glavno dovozno cesto se bodo navezale ceste za povezavo
med deponijami na višini zaključnih deponijskih platojev po
obrobju odlagališč.

5.4. Usmeritve za komunalno in energetsko urejanje
Oskrba z vodo bo zagotovljena s podaljšanim cevovo-

dom od obstoječe deponije Prapretno.
Zbiranje in odvajanje čistih meteornih voda s površi-

ne in eventualnih talnih izvirov ter onesnaženih voda, ki
so prišle v stik z deponentom mora temeljiti na ločenem
sistemu.

Za oskrbo z električno energijo sta predvideni dve trafo
postaji.

Za posege v varstvenem pasu visokonapetostnih elek-
trovodov je upoštevati predpise in pogoje Elektro Ljubljana.

Ker se vzhodni del ureditvenega območja odlagališč
nahaja v 200 metrskem varstvenem pasu obstoječega magi-
stralnega plinovoda je potrebno pridobiti pogoje in soglasje
upravljalca.

5.5. Usmeritve za krajinsko oblikovanje območja in
rekultivacijo odlagališč

Obvezna je sprotna rekultivacija odlagališč s takojšnjim
prekrivanjem posameznih formiranih etaž s humusom v de-
belini 20-30 cm ter posejanje s travnim semenom. Takšno
zavarovanje je potrebno izvajati na celotni deponiji, s čemer
bo zavarovana površina deponije proti eroziji vode in vetru.
Višina deponij ne sme presegati maksimalne kote zgornjega
ustroja + 480.

Prostorski izvedbeni načrt mora vsebovati ozelenitveni
načrt za celotno ureditveno območje, ki mora temeljiti na
čim bogatejši pogozditvi oziroma zasaditvi avtohtonih grmov-

nih in drevesnih vrst na celotnem obrobju zatravljenih odla-
gališč ob upoštevanju okoljevarstvenega vidika in gozdno-
gospodarskih načrtov.

Za vse posege v gozdni prostor je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega Zavoda za gozdove, zlasti pa sanirati
prizadete gozdne površine, predvideti zaščitne ukrepe proti
plazovom, urediti dostopne poti za izvoz gozdnih asortimen-
tov, zaščititi gozdne robove ter speljati dovozne ceste v
smislu celovitosti krajinskega oblikovanja prostora.

5.6. Usmeritve za varstvo okolja
Obvezen sestavni del prostorskega izvedbenega na-

črta za obravnavano ureditveno območje je presoja vplivov
na okolje; zagotovljeni morajo biti vsi ukrepi za varstvo
zraka, tal in voda v skladu s predpisi in pogoji pristojnih
soglasodajalcev.

Tehnologija odlaganja deponenta, prekrivanje, zavaro-
vanje brežin in urejen sistem odvodnjavanja mora zagotoviti
trajno stabilnost deponij; preprečiti je treba odnašanje de-
poniranega materiala in zagotoviti odtok ustrezno čistih vod.

Za zavarovanje podtalnice pred onesnaženjem z izced-
nimi vodami iz deponiranega materiala je obvezno zagotoviti
nepropustno dno deponij na osnovi geološko-hidroloških
usmeritev, urediti drenaže po dnu deponij z odtokom v zadr-
ževalni bazen, od koder se bo voda po bistrenju in preveritvi
njene kvalitete spuščala v recipient in uporabila za vlaženje
deponij.

Na podlagi vodnogospodarskih pogojev se mora pri-
merno urediti odvodnjavanje zalednih meteornih vod z odto-
kom v Savo.

Za preprečitev prašenja in odnašanja finih delcev de-
ponenta je predvideno vlaženje odprtih površin deponij.

Pomembna usmeritev za varstvo okolja je krajinska sa-
nacija celotnega območja s pogozditvijo neposrednega oko-
lja deponij že v prvi etapi.

5.7. Zasnova zaporednosti gradnje
V prvi etapi se bo polnila deponija “Dolge njive” v bližini

obstoječega odlagališča Prapretno po predhodnih ureditvah
odvodnjavanja in dovozne ceste ter s sočasno krajinsko
sanacijo okolja.

Po dokončni izravnavi, humuziranju, zaščiti brežin z
biotorkretom in zasajenjem zgornjega deponijskega prosto-
ra “Dolge njive”, je v naslednjih etapah načrtovano urejanje
odlagališč “Račkov potok” in na koncu “Suhi potok”.

KONČNI DOLOČBI

6. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati za Obči-

no Hrastnik tekstualni in kartni del dolgoročnega plana Ob-
čine Hrastnik za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989
(Uradni vestnik Zasavja, št. 20/91).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-6/95
Hrastnik, dne 27. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrastnik

Marjan Dolanc l. r.
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KAMNIK

3989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kamnik za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Urad-
ni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet
občine Kamnik na 39. seji dne 4. 11. 1998 in na izredni seji
dne 16. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Kamnik za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 1998

(Uradni list RS, št. 37/98) se prvi odstavek 1. člena spre-
meni tako, da glasi:

“Skupni prihodki proračuna Občine Kamnik za leto
1998 so predvideni v višini 2.471,239.554 SIT in se razpo-
redijo na odhodke za:

SIT
– tekoči del proračuna 1.265,504.905
– investicijski del proračuna 1.006,235.649
– stanovanjski sklad 199,499.000

2. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“V sredstva rezerv Občine Kamnik se izloča 0,23%

skupno doseženih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma
znašalo 5,603.000 SIT.”

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporab-
lja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

Št. 015404-0003/98
Kamnik, dne 16. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3990. Odlok o organiziranju pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98), 43. in 100. člena
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in
6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno var-
stvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95 in 2/98) je Občin-
ski svet občine Kamnik na 39. seji dne 4. novembra 1998
sprejel

O D L O K
o organiziranju pomoči na domu in merilih

za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičen-

ca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko
socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno
varstvo.

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih opra-
vilih v primerih otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, sta-
rosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno

delo Kamnik kot javno službo.

3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj

urno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in tele-
sno počutje tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno;

– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I.
kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za
samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomeš-
ča institucionalno varstvo;

– družine s kronično bolnimi otroki ali otroki z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev
nadomešča institucionalno varstvo.

II. OBSEG STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste sto-

ritev:
– gospodinjska pomoč;
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec

upravičen v obsegu praviloma največ 10 ur tedensko, se
šteje:

– vzdrževanje stanovanjskega prostora;
– čiščenje;
– pranje;
– likanje;
– postiljanje;
– nakupovanje;
– kurjava;
– kuhanje in prinašanje hrane;
– druga dela po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere

je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 6 ur
tedensko, se šteje:

– pomoč pri oblačenju;
– pomoč pri hranjenju;
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb;
– kopanje in umivanje.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katere je

upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 1 uro
tedensko, se šteje:

– družabništvo;
– pomoč za samopomoč;
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– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorods-
tvom;

– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti;
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njego-

ve družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike ko-

ristnikov določi socialna delavka, ki posamezni primer obrav-
nava.

III. CENA IN PLAČILO STORITEV

6. člen
Vrednost urne postavke znaša 1.400 SIT in se usklaju-

je z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospo-
darstvu.

7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev po teh kriterijih so poleg

upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz samega zakona ali pogodbenega
razmerja.

IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV

8. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne

zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu,
nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu
ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati,
lahko vložijo pri Centru za socialno delo Kamnik zahtevo za
delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.

9. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Cen-

ter za socialno delo Kamnik po postopku in na način, kot je
to določeno po predpisih o socialnem varstvu.

10. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni plačila strokovne

priprave izvajanja storitev v obliki analize primera, priprave
dogovora in kontakta z udeleženci.

V celoti so oproščeni plačila storitev pomoči na domu
tudi:

– upravičenci, ki so prejemniki denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja;

– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalid-
nost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih;

– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati celotne stroške

izvajanja storitev v višini veljavne cene storitev.

11. člen
Višina delne oprostitve plačila pomoči na domu je odvi-

sna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev ter
od zdravstvenega stanja upravičenca in zavezancev.

Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugo-
tavlja v odstotku prekoračitve cenzusa za denarni dodatek
(26. člen zakona o socialnem varstvu), in sicer:

% preseganja mesečnega % prispevka k ceni
dohodka na druž. člana od storitev

cenzusa za denarni več članov
dodatek en član gospodinjstva gospodinjstva

1. do 100% 5% 10%
2. od 101 do 200% 10% 20%
3. od 201 do 300% 20% 30%
4. od 301 do 400% 30% 50%
5. od 401 do 500% 50% 80%
6. od 501 do 600% 80% 100%
7. nad 600 100% 100%

12. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugo-

tavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
zakonu o družinskih prejemkih (57.a člen) ter dodatek za
tujo nego in pomoč.

Slabo zdravstveno stanje zavezancev se ugotavlja na
podlagi predloženega sklepa, po katerem so upravičenci
upravičeni do dodatka za tujo nego in pomoč.

13. člen
V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je

opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,

ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma
oproščen plačila storitev le, če pristane na zemljiško-knjižno
zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom
oprostitve.

Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi občina sama na
podlagi predloga Centra za socialno delo.

14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev na domu se lah-

ko dodeli za določen čas, največ za dobo 6 mesecev.

15. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno do-

deli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj racionalen in
primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičen-
ca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.

16. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev pomoči na domu v naslednjih primerih:
– če gre v institucionalno varstvo;
– če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila ne

da bi predhodno izrabili vse pravne možnosti za določitev in
izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen;

– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev za-
vezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več upra-
vičen.

17. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Centru za social-

no delo obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki
so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi
plačila storitev pomoči na domu v roku 15 dni od nastanka
spremembe.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam
oziroma zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana
kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in
prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev
plačila oziroma doplačila.
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18. člen
Prispevki uporabnikov se bodo nakazovali na žiro ra-

čun Centra za socialno delo Kamnik. Sredstva se bodo
porabila za razvijanje ponudbe storitev pomoči na domu in
za povračilo stroškov, ki jih ima center.

19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca

evidentirajo mesečno pri Centru za socialno delo Kamnik na
obrazcu »Evidenca pomoči na domu« in obsega:

– evidenco dogovora;
– delovne naloge za laične delavce;
– vsebino pomoči;
– izvajalce storitev;
– evidenco opravljenih poti.

20. člen
Pomoč na domu organizira in opravlja Center za social-

no delo Kamnik na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Občino
Kamnik. Pogodba se sklene za dobo 5 let.

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

listu RS.

Št. 01504-32/98
Kamnik, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3991. Odlok o turistični taksi v Občini Kamnik

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 17. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je
Občinski svet občine Kamnik na 39. seji dne 4. 11. 1998
sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Kamnik

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Kamnik, ki jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja na
območju Občine Kamnik.

2. člen
Turistična taksa je prihodek občine.
Višina turistične takse za območje Občine Kamnik zna-

ša 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pom-

noži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke, v skladu s 23. členom zakona o

pospeševanju razvoja turizma, usklajuje Vlada Republike
Slovenije.

3. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
pobirajo in odvajajo turistično takso v skladu z določbami
zakona o pospeševanju turizma.

4. člen
Osebe iz 3. člena odloka so do 10. dne v mesecu za

pretekli mesec dolžne odvesti turistično takso in mesečno
poročilo o plačani turistični taksi predložiti upravi Občine
Kamnik.

5. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev

za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso
tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za preno-
čevanje.

6. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse, uporabe

sredstev turistične takse, načina plačevanja in kaznovanja
prekrškov se uporabljajo določila zakona o pospeševanju
turizma.

 7. člen
Osebe iz 3. člena tega odloka so pristojnemu organu

občine dolžne omogočiti nadzor ter dajati na vpogled evi-
dence, ki so jih dolžne voditi v skladu z 28. členom zakona o
pospeševanju turizma.

 8. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se

uporablja zakon neposredno.

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

krajevni taksi v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 25/91 in
11/96).

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1998 dalje.

Št. 01504-38/98
Kamnik, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3992. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne
komisije Kamnik

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 17.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95,
25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 39.
seji dne 4. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju članov Občinske volilne komisije

Kamnik

I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Nina Kodra Balantič, Štajerska 8,

Kamnik,
za namestnika predsednika: Brigita Markovič, Toma

Brejca 5/A, Kamnik,



Uradni list Republike Slovenije Št. 78 / 20. 11. 1998 / Stran 6169

za člana: Mojca Koretič, Jakoba Aleševca 9, Kamnik,
za namestnika člana: Jože Jelen, Koželjeva 3, Kamnik,
za člana: Andrej Dovič, Klavčičeva 10, Kamnik,
za namestnika člana: Majda Kovačič, Klavčičeva 9,

Kamnik,
za člana: Franc Klobčar, Podgorje 26/D, Kamnik,
za namestnika člana: Milan Windschnurer, Pot na Jera-

novo 5, Kamnik.

II
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 032-4/98
Kamnik, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KOBARID

3993. Sklep o razglasitvi kulturnih spomenikov v
Občini Kobarid

Na podlagi 29. člena zakona o varstvu kulturne dediš-
čine (Uradni list SRS, št. 1/81) in 9. člena statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine
Kobarid na 45. redni seji dne 29. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o razglasitvi kulturnih spomenikov

v Občini Kobarid

I
Na podlagi 29. člena zakona o varstvu kulturne dediš-

čine postanejo naslednji objekti in območja za dobo enega
leta kulturni spomenik oziroma kulturna dediščina:

– Drežniške Ravne: Most čez Kozjak – kamniti,
v ruševinah,

– Idrsko Hiša Idrsko št. 14,

– Kobarid hiša Gregorčičeva 14,
hiša Gregorčičeva 16,
hiša Gregorčičeva 20,
hiša Gregorčičeva 41,
hiša Gregorčičeva 43,
hiša Gregorčičeva 55,
hiša Gregorčičeva brez številke,
(parc. št. 265/2, k.o. Kobarid),
hiša Trg svobode 16,

– Krn vas,
domačija Krn 15,
podružnična cerkev Sv. Roka,

– Magozd vas,
kašča Magozd 1,
kašča Magozd 2,
hiša Magozd 19.

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

nem listu RS.

Št. 660-8/98
Kobarid, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

3994. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na
področju kulture

Na podlagi 9. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 45. redni
seji dne 29. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o razglasitvi javne infrastrukture na področju

kulture

I
V skladu z devetindvajsetim in prvim odstavkom 63.

člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture postanejo javna infrastruktura na področju kulture
naslednje nepremičnine na območju Občine Kobarid:

1. Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu,
2. Rojstna hiša S. Gregorčiča na Vrsnem,
3. Kulturni dom v Kobaridu,
4. Poslopja v starem vaškem jedru Breginja.

II
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna

infrastruktura na področju kulture na predlog občinskega
sveta zaznamujejo v zemljiški knjigi.

III
Upravljanje ostane v rokah dosedanjih lastnikov.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 611-2/96
Kobarid, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

LOŠKA DOLINA

3995. Odlok o zazidalnem načrtu “Ograde I” med
naseljema Stari trg in Lož v Občini Loška dolina

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
39/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93
ter 71/93) in 29. člena o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
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št. 72/93, 6/94, 57/94 in 14/95) ter 20. in 65. člena
statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je
Občinski svet občine Loška dolina na 34. redni seji dne 8.
10. 1998 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu “Ograde I” med naseljema

Stari trg in Lož v Občini Loška dolina

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu Ograde I v nase-

lju Stari trg, ki ga je pod številko 97/V-74 v maju 1997 in v
juniju 1998 izdelala oziroma dopolnila area – LINE d.o.o.
Cerknica, Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni in-
ženiring in je sestavni del tega odloka.

2. člen
Zazidalni načrt obravnava del ombočja, ki je v dolgo-

ročnem planu prostorsko plansko celoto označil s šifro
4S, ki je namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih
objektov.

3. člen
Dopolnjen zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
– geodetska dokumentacija,
– besedilo odloka.
Grafični del:
Izvleček iz dolgoročnega plana
1 načini urejanja
2 namenska raba
3 urbanistična zasnova
4 Obstoječe stanje območja

z mejo območja M 1:1000
5 Zazidalno ureditvena situacija M 1:1000
6 Funkcionalno oblikovalske usmeritve
– lociranje in gabariti objektov M 1:1000
7 prerezi
8 Hortikulturne ureditve – situacija M 1:1000
9 Prometne rešitve – situacija M 1:1000
10 Načrt parcelacije M 1:1000
11 Idejne rešitve infrastrukture

(kanalizacija, vodovod) M 1:1000
12 Idejne rešitve infrastrukture

(elektrika, telefon) M 1:1000

II. MEJE OBMOČJA

4. člen
Meja poteka deloma po parcelnih mejah, deloma par-

cele seka. Na S seka parcelo 1674/34 v dolžini ca. 90 m,
parcelo 1674/31 v dolžini ca. 130 m, nato poteka po J
robu parcele 1674/72 v dolžini 10 m; nato se obrne proti J
in seka parcelo 1674/67 v dolžini 9 m, se obrne proti Z,
seka isto parcelo v dolžini 12 m, se spet obrne proti J in
seka isto parcelo v dolžini 25 m, parcelo 1674/31 v dolžini
14 m, seka parcelo 1647/65, nato seka parcelo 1646/1 v
smeri J v dolžini 9 m, v smeri JV seka isto parcelo v dolžini 5
m, nato v isti smeri prečka parcelo 1646/2 v dolžini 2 m ter
parcelo 1646/1 v dolžini ca. 10 m, parcelo 764 nato pote-
ka po S robu parcele 768/2 v dolžini ca. 10 m isto parcelo
seka v smeri proti JZ v dolžini ca. 18 m, nato v isti smeri

seka parcelo 764 v dolžini ca. 32 m, nato poteka po robu
parcele 1646/1 v dolžini 26 m, po robu parcele 1647/2 v
dolžini ca. 27 m, nato se obrne proti Z ter prečka parcelo
1647/2 v dolžini ca. 19 m, ter parcelo 1645 v dolžini
ca. 33 m, nato se meja obrne proti S ter poteka po meji
parcele 1645 v dolžini 9 m ter parcele 1647/12, nato se
obrne proti Z in poteka po mejah parcel 1647/12,
1647/11,1647/10, 1647/9, 1647/8, 1647/7, 1647/6
v dolžini ca. 5 m, nato se obrne proti S in prečka parcelo
1647/34 v dolžini ca. 5 m, prečka parcelo 1674/50, ter
parcelo 1674/34 v dolžini ca. 20 m. Vse parcele se nahaja-
jo v k.o. Lož.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI IZRABE

5. člen
Celotno območje je namenjeno individualni stanovanj-

ski gradnji. Na obravnavanem območju se nahaja 14 eno-
družinskih stanovanjskih hiš, ki so zaradi racionalne izrabe
prostora združene v parih (dvojčki).

Na območju zazidalnega načrta je predvidena pove-
zovalna cesta z območjem Ograd ter odcep dovozne ceste
z obračališčem. Za potrebe pešcev je urejen enostranski
pločnik.

6. člen
V območju se lahko gradijo stanovanjski objekti pod

sledečimi pogoji:
– enodružinske hiše so združene v parih s skupno

daljšo stranico,
– maksimalen vertikalen gabarit za te objekte je

dK+P+N+dP,
– maksimalen horizontalen gabarit stanovanjskega ob-

jekta je določen z obvezno izhodiščno točko v načrtu in
določenim tlorisnim obsegom 6,50 x 11,00 m ter toleranco
±10%,

– nujno je potrebno upoštevati:
– glavno smer slemena z naklonom 38 stopinj,
– vzporednost slemen med seboj in z drugimi elementi

v prostoru,
– izhodiščno točko objekta (stičišče dveh členov),
– prilagojenost terenu z obsegom etaž ali medetaž,
– kritina je v temni bravi,
– vrsta kritine pa prilagojena klimatskim razmeram,
– fasade so v zglajenem ometu.

7. člen
V območju se lahko gradijo garažni objekti pod sledeči-

mi pogoji:
– maksimalna tlorisna površina je 3,60 x 6 m,
– garaže so priključene osnovnemu gabaritu stanovanj-

ske hiše,
– maksimalni vertikalen gabarit je pritličje nivojsko pri-

lagojen terenu,
– streha je enokapnica ali dvokapnica,
– sleme, naklon, kritina je identična kot na stanovanj-

skem delu.

8. člen
Izgradnja dopolnilnih objektov tudi dozidave na funkcio-

nalnih zemljiščih individualnih hiš je dovoljena pod pogoji:
– tlorisna brutoetažna površina dopolnilnih objektov na

zemljišču ne sme presegati 30% etažne površine stanovanj-
skega dela,

– vsi dopolnilni objekti po namenu služijo kot dopolni-
tev stanovanjskim prostorom oziroma njihovi dopolnilni de-
javnosti,
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– vertikalen gabarit dopolnilnih objektov in dozidav je
P+dP ali v vkopanih primerih dK+P+dP,

– dopolnilna gradnja naj bo locirana ob stanovanjski ali
garažni objekt tako, da bo oblažil močne višinske konstante,

– dopolnilno gradnjo je nujno oblikovati v skladno arhi-
tektonsko celoto pozidave,

– pri dozidavah je potrebno zagotoviti vsem varstve-
nim, sanitarno-tehničnim in požarnim predpisom kot so do-
stop, dovoz, intervencija, hrup, osvetlitve, onesnaževanje
zraka, požarni odmiki ali ukrepi, moteči pogledi itd.

9. člen
Vsi objekti morajo biti enotno oblikovani in morajo upo-

števati določila tega odloka glede gabaritov, kritine in naklo-
na strešin. Vsi oporni zidovi so ali kamniti ali armiranobeton-
ski obloženi s kamom ter končno ozelenjeni. Vse nastale
kaskade zaradi opornih zidov naj se izvedejo z več višinskih
preskokov v obliki teras, ki se vmesno zezelenijo.

10. člen
Spremembe namembnosti objektov so možne le v to-

likšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost ob-
močja, ki je primarno stanovanjska. Ni dovoljeno vnašanje
novih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na sedanjo namem-
bnost. Objekt z dopolnilno dejavnostjo ne sme motilno vpli-
vati na bivalne pogoje okoliških objektov. Dopustne so spre-
membe funkcij objektov za potrebe razvoja naselja kot do-
polnitev v manjšem obsegu.

11. člen
Urbana oprema odprtega prostora kot so, nadstreški,

klopi, brisoleji, in ulične svetilke ter redkeje tudi kioski,
stojnice, telefonske govorilnice morajo biti oblikovno poe-
noteni in skladni s celostno podobo soseske. Pred izdajo
dovoljenja za postavitev teh vrst objektov in naprav je potreb-
no predložiti skico nameravanega posega, ki jo pristojna
služba uskladi s celostno podobo uličnega izgleda ožjega
območja soseske.

12. člen
Večja reklamna znamenja, informacijske table in turi-

stične oznake naj bodo praviloma izjema v tem delu soseske
in postavljena na skupnih lokacijah tako, da niso moteče za
okoliški ambient, ter ne ovirajo prometa in vzdrževanja ko-
munalnih naprav. Pred izdajo ustreznega dovoljenja za po-
stavitev ulične opreme in vsake oznake mora investitor pred-
ložiti skico nameravanega posega, ki jo pristojna služba
uskladi s celostno podobo uličnega izgleda ožjega območja
soseske.

Kolikor niso oznake, table, znamenja in druga ulična
oprema primerno vzdrževana, jih je dolžan investitor odstra-
niti po pogojih pristojne urbanistične inšpekcije, oziroma jih
odstrani komunalno podjetje na stroške investitorja.

13. člen
Velikosti gradbene parcele za individualno gradnjo so

določene z osnovnim načrtom parcelacije.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev

spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti, razen
v primeru, če so potrebe v skupnem širšem prostoru.

14. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča se določa na osnovi

velikosti objekta, naravnih in ustvarjenih danosti, ob upošte-
vanju predvidenega razvoja predvsem infrastrukturnih objek-
tov in naprav ter omejitve uporabe zemljišča po posebnih
predpisih.

15. člen
Merila za določitev velikosti funkcionalnega zemljišča:
– za stanovanjske objekte je minimalna širina okrog

objekta 1,2 m ter širina dovoza in dostopa najmanj 2,5 m,
– za pomožne objekte (garažni objekti) se določi mini-

malni povečan obseg osnovnega funkcionalnega zemljišča
in je 0,8 m od objektov in dovoz v širini 2,5 m.

Hortikulturne ureditve

16. člen
J in Z robovi cest se zasadijo z enostranskih drevore-

dom visokih dreves. Ob vstopu v nov del soseske se uredi
zelenica za skupne namene, ki tudi predstavlja ločnico med
starejšim delom in novo gradnjo v nizu. Razporeditev zelenih
površin je razvidna iz grafične priloge Zelene površine.

17. člen
Zaradi izpostavljene lege na padajočem terenu, kar je

razvidno iz zazidalno-ureditvene situacije so potrebne zasa-
ditve z visokimi avtohtonimi drevesi ter površine, ki se dopol-
nijo z nižjimi grmovnicami.

Potrebno je vzdrževanje vrtov ob individualnih hišah
vključno z objekti v vrtovih in ograjami ter zidovi. Dovoljena
je uporaba tudi drugih drevesnih in grmovnih vrst, ne samo
avtohtonih, kar velja tako za prostostoječe rastline, skupine
in žive meje.

Projekt hortikulture mora biti posebej opredeljena ure-
ditev na zelenicah, ki spadajo k objektom. Vrste zelenja naj
bodo določene, pri čemer naj bo lastnikom prepuščena
svoboda pri izbiri in lociranju ozelenitve razen v delih, kjer so
označene nujne ozelenitve z ustrezno vegetacijo. Potrebno
je paziti pri preglednosti cestnega omrežja ter glavnim vedu-
tam naselja.

18. člen
Naročnik ZN je obvezen določiti vzdrževalca vseh skup-

nih površin. Zelene površine je potrebno redno kositi in
vzdrževati posamezna drevesa, skupine dreves in druge
zelene sklope.

Eventualne nadomestitve odmrlega ali poškodovane-
ga rastja je vzdrževalec dolžan izvesti z istimi rastlinskimi
vrstami.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

19. člen
Povezave med posameznimi deli območja urejanja

omogoča načrtovan sistem cest in pešpoti, ki je funkcional-
no prirejen urbanistični zasnovi naselja, le-ta pa se prilagaja
oblikovanosti in danostim prostora.

20. člen
Območje zazidave je določeno z obodno parcelacijo.

Notranja parcelacija, ki je prikazana v grafičnem delu, je
obvezna. Lega in velikost objektov je definirana v grafičnih
prilogah zazidalnega načrta.

21. člen
Pri oblikovanju arhitekturnih členov kot so: zunanji hod-

nik, hodnik na stebrih, mostovž, balkon, zunaje stopnišče,
frčade, čopi, arkade, vogalne arkade, opaž, zatrep, dimnik,
ograja, vhod, portal, stebri in slopi, vratni okvir, dvoriščni
vhod, okno, okenski okvir, fasadni elementi v ometu, v
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kamnu, v lesu naj projektanti v večji meri uporabljajo obliko-
vanje z usmeritvami arhitekturne krajine (po prof. Fistru).

V. PROMETNE UREDITVE

22. člen
Osnovne prometne rešitve slonijo na obstoječi osnovni

mreži. Skladno s prometno zasnovo poteka motorni promet
po razvejanem cestnem sistemu dvosmernih ulic. Območje
zazidalnega načrta Ograde I – Stari trg se navezuje na ce-
sto, ki napaja Ograde in istočasno rešuje slepo cesto v
Ogradah. Od te ceste se odcepi dostopna cesta v smeri
proti Z in se zaključi z obračališčem. Širina ceste je 5 m,
predviden je enostranski pločnik širine 1,2 m.

23. člen
V delu naselja z individualno stanovanjsko gradnjo je

potrebno za potrebe parkiranja stanovalcev in obiskovalcev
predvideti prostore znotraj individualnih parcel.

Intervencijski promet je dovoljen po vseh prometnih in
drugih utrjenih površinah.

24. člen
Za potrebe dopolnilnih dejavnosti v predelu individual-

ne gradnje je pred izdajo dovoljenja za dejavnost preveriti
zadostnost prostora za parkiranje na sami parceli in brez
večjih obremenitev za ožje okolje tudi primernost glede na
pogostost in varnost dostav in frekvence samega prometa.

25. člen
Peš promet je urejen ob vseh prometnih površinah.

Glavne dostopne ceste imajo urejen enostranski 1,2 m ši-
rok hodnih za pešce.

VI. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

26. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma

novozgrajeno komunalno omrežje. Investitorji so obvezni
skladno z skupno izgradnjo primarnih vodov ter dinamiko
gradnje poskrbeti za potrebne priključke, ki tvorijo opremlje-
nost stavbnega zemljišča.

Komunalna oprema obsega omrežja in naprave za os-
krbo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpad-
nih vod, oskrbo z električno energijo, omrežje zvez ter plino-
vodno omrežje. Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati
planske usmeritve, zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene
organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov
veljavnih na območju Občine Loška dolina.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, vodo, tla) in ustrez-
no obrambno zaščito (varstvom pred požarom, oskrbo v
izrednih razmerah, zmanjšanje ogroženosti itd.)

Priključitev objektov na komunalne naprave je možna v
skladu s pogoji upravljalcev.

27. člen
Vodovodno omrežje
V območju zazidalnega načrta je potrebno zgraditi no-

vo vodovodno omrežje. Istočasno se zgradi tudi hidrantno
omrežje z nadzemnimi hidranti. Trasa omrežja in nadzemnih
hidrantov je razvidna iz situacije komunalnega omrežja (vo-
dovod, kanalizacijsko omrežje) v M 1:1000.

Vodovodno omrežje se priključi na obstoječe omrežje
ob cesti Stari trg–Ograde.

28. člen
Kanalizacijsko omrežje
V območju zazidalnega načrta je potrebno zgraditi no-

vo vejo kanalizacijskega omrežja za fekalne odplake in me-
teorno vodo. Vsi objekti se priključijo na javno kanalizacijsko
omrežje.

29. člen
Ravnanje z odpadki
Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo

komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so
tipske. Tip in velikost posode določi upravljalec odvoza od-
padkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s
specialnimi smetarskimi vozili za odvoz odpadkov.

Vsi koristniki odvoza so se dolžni ravnati v skladu z
odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Loška
dolina.

30. člen
Pogoji za energetsko urejanje območja
Nov del soseske se napaja iz TP Ograde, delno pa iz

TP pod Malim vrhkom – Lož. Rešitev je razvidna iz grafičnih
prilog.

Javna razsvetljava bo priključena na TP Mali vrhek in je
prikazan razvod na karti.

31. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Telefonsko omrežje se priključi na javno telefonsko

omrežje pri blokih v Ložu. Telefonsko omrežje je prikazano
na karti z omrežjem zvez.

VII. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

32. člen
Varstvo zraka
V območju ZN trenutno ni predvidena dejavnost, ki

predstavlja večjo nevarnost za onesnaževanje zraka. Predvi-
dena gostota malih kurišč pa lahko predstavlja povečano
emisijo, še zlasti ob uporabi slabših vrst goriva. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti temu, da se ne bi povečale
emisije.

Pri objektih in dovoljena izgradnja obratovalnic dopol-
nilnih dejavnosti, ki predstavljajo možnost prekomernega
onesnaževanja zraka.

33. člen
Varstvo pred hrupom
Soseska Ograde I je zaradi svoje lege ni izpostavljena

prometnemu hrupu.
V večnamenskih objektih niso dovoljene hrupne dejav-

nosti, ki poslabšujejo bivalne pogoje soseske.

34. člen
Varstvo voda
Meteorne vode z utrjenih površinah (parkirišč in ploš-

čadi) je potrebno pred iztokom očistiti s peskolovci, ki so
opremljeni z lovilci olja.

Pri dopolnilnih dejavnostih definira pogoje za posamez-
no dejavnost pristojna inšpekcijska služba.

Po končani gradnji je potrebno območje urediti sklad-
no z rabo površin. Vse proste površine je potrebno urediti
zavarovanja zemljišč pred erozijo in prekomernim onesnaže-
vanjem sosednjih zemljišč.
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35. člen
Protipožarna varnost
Pogoji protipožarne zaščite so podani v pogojih Požar-

ne inšpekcije.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

36. člen
Zazidalni načrt je obvezen za investitorje, projektante in

izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi in
ostalimi posegi na obravnavanem območju. Določila zazidal-
nega načrta morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih
dokumentacijah in odločbah.

Poleg določil zazidalnega načrta je pri realizaciji po-
trebno upoštevati pogoje soglasodajalcev za vsak poseg v
prostor posebej.

Pri urejanju objektov in spremembi namembnosti v ob-
jektih je nujno upoštevati potrebe po dodatnih zunanjih povr-
šinah za potrebe manipulacije in parkiranja. Pri vsakem po-
segu je potrebno preveriti zadostnost zunanjih površin in
zagotoviti pregledne in varne dostope in dovoze.

Izbor novih ali dopolnilnih programov mora projekt vklju-
čevati tudi presojo ekološke obremenitve okolja.

Pri izvajanju sprememb zazidalnega načrta morajo biti
glede na njihova določila upoštevani vsi veljavni gradbeno-
tehnični, prometni, sanitarno-higienski, varnostni in drugi
predpisi.

IX. KONČNE DOLOČBE

37. člen
Določila odloka o pomožnih objektih je potrebno smi-

selno prilagoditi tako, da tlorisna brutoetažna površina vseh
objektov po sledeči prioriteti: stanovanjski, dopolnilni ter
pomožni, na zemljišču ne smejo presegati 30% celotne
velikosti parcele.

38. člen
Zazidalnega načrta za območje stanovanjske soseske

“Ograde I” S4 – del je na vpogled občanom, podjetjem in
drugim organizacijam na Občini Loška dolina.

39. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega načrta opravlja

pristojna inšpekcijska služba.

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

listu RS.

Št. 572-4/98
Loška dolina, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

MISLINJA

3996. Odlok o turistični taksi v Občini Mislinja

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 21. člena statuta Občine
Mislinja, je Občinski svet občine Mislinja na seji dne 11. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Mislinja

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Mislinja.

2. člen
Na območju Občine Mislinja se plačuje turistična taksa

v višini 8 točk.

3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki se nameni za

poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami, ki
so jih plačniki turistične takse v kraju deležni brezplačno.

Namene, za katere se uporabijo sredstva turistične
takse, določa 22. člen zakona o pospeševanju turizma (v
nadaljnjem besedilu: zakon).

4. člen
Obveznost in način plačila ter oprostitev plačevanja

turistične takse, nadzor nad pobiranjem in odvajanjem tak-
se, način poročanja o pobrani taksi in višino denarnih kazni
za prekrške v zvezi s pobiranjem in odvajanjem turistične
takse določa zakon.

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

nem listu RS.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o krajevni turistični taksi v Občini Mislinja (Uradni list RS, št.
71/96).

Št. 417-2/96
Mislinja, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

MORAVČE

3997. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale
za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letu 1988 in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Domžale za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Moravče

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) je Občinski svet občine Moravče na podlagi 10. in
17. člena statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine
Moravče, št. 1/95) na 47. seji dne 27. 10. 1998 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale
za obdobje od leta 1986 do leta 2000,

dopolnjenega v letu 1988 in prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Domžale za obdobje

od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Moravče

1. člen
(uvodna določba)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 9), dopolnjen v letu 1988 (Uradni vestnik Občine Domža-
le) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan – in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št.
10/86) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, ki se
nanaša na območje Občine Moravče in zavzema naslednje
katastrske občine: Moravče, Negastrn, Limbarska gora,
Zgornje Koseze, Krašce, Drtija, Peče, Velika vas, Vrhpolje,
Trojica (del).

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Tekstualni del dolgoročnega plana Občine Domžale se
za območje Občine Moravče smiselno uporablja v tistih
delih, ki so v konceptu razvoja Občine Moravče in se nana-
šajo na prostorski razvoj v njenem območju.

Besedilu točke 2.4.2. Promet in zveze, se v tretjem
odstavku doda:

– Zaradi gradnje avtoceste in s tem predvidenega po-
večanja prometa na obstoječi regionalni cesti R 336 Želod-
nik–Zagorje se ta rekonstruira in posodobi na odseku od
Želodnika do Drtije z vključitvijo že planirane izgradnje ob-
voznice zahodno mimo Moravč.

Besedilu poglavja 4.4.5. Območje kmetijskih zemljišč
in gozdov, raziskovanje in pridobivanje rudnin...

se v tretjem odstavku doda:
– Predvideni so posegi na najboljša kmetijska zem-

ljišča v skupni površini 13,7 ha. Tabela izjemnih posegov je
podana v obrazložitvi.

Doda se nov odstavek:
– Območja pridobivalnih prostorov za površinsko izko-

riščanje pomembnejših mineralnih surovin so privzeta kot
obvezno izhodišče dolgoročnega plana RS. Posamezna ob-
močja izkoriščanja so prikazana v kartah PKN LI-12, LI-13 in
LI-14.

Prostorske sestavine dolgoročnega plana vsebujejo:
– kartografski del: 12 planskih kart (TK) v merilu

1:25000 in 1 karto v merilu 1:50000,
– urbanistična zasnova Moravče: 5 listov PKN 5000,
– ureditvena območja drugih naselij: 17 listov PKN

5000,
– kartografska dokumentacija: 17 listov PKN 5000.
Vse karte za območje Občine Moravče so izvzete iz

kart prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Domžale.

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Besedilo srednjeročnega plana Občine Domžale se

smiselno uporablja v delih, ki se nanašajo na območje Obči-
ne Moravče.

Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročne-
ga plana Občine Domžale, in sicer pregledni katastrski načr-
ti v merilu 1:5000 kot so navedeni v 2. členu tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35003-9/98
Moravče, dne 5. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravče

Jože Razpotnik l. r.

NOVA GORICA

3998. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico
Kromberk–Solkan

Na podlagi 11. člena statuta Mestne občine Nova Gori-
ca (Uradno glasilo, št. 6/95 in 5/96 ) ter 39. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Mestni svet
mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za obvoznico

Kromberk–Solkan

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za obvozni-

co Kromberk–Solkan, ki ga je izdelal SISTEM 9 g.i.z. Nova
Gorica pod številko 1/98 v maju 1998.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
1. Tehnično poročilo,
2. Soglasje pristojnih služb in organov,
3. Grafični prikaz urbanistične zasnove,
4. Predlog parcelacije,
5. Poročilo o vplivih na okolje (izvršilni povzetek).

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Lokacijski načrt zajema območje obvoznice Kromberk-

Solkan na dolžini ca. 2200 m.
Območje obdelave obsega traso od križišča Soške in

Skalniške ceste do križišča Vojkove in Kromberške ceste,
obe navedeni križišči ter priključek podaljška Lavričeve ulice.

Trasa obvoznice Kromberk–Solkan poteka preko zem-
ljišč parcel:

k.o. Solkan
št. 212/3, 2313/2, 212/1, 2313/5, 2371, 2246/5,

2383, 23/7, 23/1, 2246/7, 45/1, 23/6, 20/1, 12/3,
12/4, 12/9, 12/2, 60, 2244, 84, 7/1, 7/2, 6/1, 4,
85/1, 85/2, 2302, 5, 2301, 985, 59, 86.
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k.o. Kromberk
št. 854/3, 854/2, 854/1, 855, 856/1, 859/1,

866/1, 1313/4, 871/3, 871/1, 1340/1, 872, 873,
1340/1, 972, 873, 1346/3, 874/1, 876, 879/1, 881,
883/1, 889, 893, 992/2, 992/1, 992/11, 992/5,
992/9, 992/10.

k.o. Nova Gorica
št. 214, 215, 204, 203, 205, 212, 213, 230, 248,

231, 232, 243, 242, 240, 239, 245, 244, 265, 266,
418, 268, 269, 270/1, 284/2, 284/1, 238, 297/7,
297/1, 286, 285, 284/3, 387/1, 386/1, 385/1, 383/1,
370/1, 368, 370/3, 266/1, 373/1, 383/1, 374/15,375,
342/1, 353, 343/27,356/1, 356/2, 339/4, 340/1, 347,
339/2, 339/1, 338/1, 337/1, 337/2, 334/5, 334/1,
682/1, 682/17, 363/1, 1947/1, 371/4, 366/2, 396/1,
370/1, 370/3, 707/1, 702/2, 704/4, 730, 728, 727/3,
727/2, 723/5, 723/4, 723/2, 723/3, 723/1, 724, 722,
729/1, 721, 718, 716, 715, 749, 682/1, 271, 1946/1,
338/2, 333/1, 332, 1942/1, 710/2, 1947/1.

III. POTEK TRASE IN POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA

4. člen
Območje lokacijskega načrta zajema:
– priključek na Soško cesto in ureditev križišča s Skal-

niško cesto,
– ureditev vodnega zajetja in peš ter kolesarskega pod-

hoda pod priključkom obvoznice na Soško cesto,
– viadukt čez Soški potok in ureditev peš in kolesar-

skega podhoda,
– predor,
– gospodarski podvoz,
– križišče s Ščedensko cesto,
– peš podhode pod obvoznico,
– zaščitno galerijo pod Vetriščem,
– ureditev kolesarskega in peš prehoda preko zaščitne

galerije,
– eliptično krožišče med Vojkovo in Kromberško cesto
– kolesarski in peš podhod po eliptičnim krožiščem,
– dovozna pot do hiše Vojkova ulica 75 iz servisne poti

ob tiskarni Soča,
– območje ob vseh prometnih povezavah, ki je potreb-

no za samo izgradnjo in vključitev celotnega objekta v pro-
stor.

5. člen
Potek trase s tehničnimi elementi

Priključki
Priključek na Soško cesto
Nahaja se na začetku trase obvoznice. Vzhodni krak je

regionalna cesta 312a proti Lokvam in Skalnici, severni in
zahodni pa regionalna cesta R 301.

Z uvedbo štirikrakega križišča postane prednostna smer
sever-jug.

Križišče bo semaforizirano s štirifaznim ciklusom.
Severnemu kraku iz smeri Soške doline so ohrani se-

danja širina cestišča, na katerem se razmestijo ustrezni voz-
ni pasovi. Ohranita se tudi vzhodni in zahodni krak.

Na severnem kraku se ohrani tudi obstoječi izvozni
lijak.

Na vzhodnem kraku iz smeri Skalnice in Lokev se zara-
di neugodnega situativnega in višinskega priključevanja dol-
žine namestitvenih pasov prilagodi terenskim razmeram. Iz-
boljšavo nivelete ureditve križišča se zagotovi z delno poglo-
bitvijo vzhodnega kraka na dolžini ca. 25 m.

Zaokrožitveni radiji na obstoječih krakih se ohranijo, na
novem kraku obvoznice pa se predvidijo R=15 m.

Križišče s Ščedensko cesto
Nahaja se na mestu prečkanja trase obvoznice Krom-

berk–Solkan s krajevno Ščedensko cesto.
Severni in južni krak križišča predstavlja glavna smer

obvoznice Kromberk–Solkan, vzhodni krak Ščedenska ce-
sta iz smeri Kromberka oziroma Vetrišča, zahodni krak pa
Ščedenska cesta iz smeri Solkana oziroma bodoči podalj-
šek Lavričeve ulice.

Križišče bo semaforizirano.
Na vseh štirih krakih se poleg voznih pasov za smer

naravnost predvidi še pas za leve zavijalce.
Na območju križišča je predviden peš prehod na juž-

nem kraku glavne smeri preko obvoznice. Peš hodnik in
kolesarska steza bosta potekali vzdolž desne strani Ščeden-
ske ceste.

Eliptično krožišče pod Vetriščem
V eliptično krožišče se priključujejo Vojkova in Krom-

berška cesta, obvoznica Kromberk–Solkan ter cesta na Ve-
trišče. Krožišče je izvedeno z dvema voznima pasovoma
širine 5 m. Notranja polmera elipse sta prilagojena teren-
skim danostim in znašata 22,5m in 32,5 m.

Vse uvozne ceste razen priključka za Vetrišče imajo
dva vozna pasova.

Peš hodniki potekajo na obeh straneh Kromberške
ceste, ob desni strani južnega kraka obvoznice Kromberk–
Solkan ter tik pred križiščem tudi na levi strani severnega
kraka obvoznice Kromberk–Solkan.

Peš prehodi se predvidijo preko vseh krakov z vmesni-
mi postanki na otokih.

Kolesarska steza je dvosmerna in poteka po desni
stani Vojkove ceste oziroma ob južnem in zahodnem kra-
ku. Poveže se jo s kolesarsko in pešpotjo pod krožiščem
oziroma s kolesarsko stezo in pešhodnikom ob Kromberš-
ki cesti.

Objekti
Viadukt
Prečkanje Solkanskega potoka se izvede z manjšim

viaduktom. Os obvoznice na območju viadukta prehaja iz
krivine v prehodnico ter premo. Vozišče ima enostranski
prečni sklon, ki pada proti levemu robu. Za vsako smer
vožnje sestavljata vozišče vozna pasova širine 3,3 m. Vzdolž-
ni padec nivelete je v smeri proti stacionaži.

Predor
Predor na trasi obvoznice Kromberk–Solkan je predvi-

den za prehod v pobočju vzpetine Kekec nad Solkanom.
Vhod v predor je predviden v km 0+613 in sicer nad dolino
Solkanskega potoka, izhod iz predora pa v km 0+809.

Cesta poteka v območju predora v premi, dolžina pre-
dora znaša ca. 200 m. Niveleta poteka na območju predora
v konveksni vertikalni zaokrožitvi in sicer v stalnem vzponu v
smeri stacionaže. Niveleta se od vstopa do izstopa iz predo-
ra dvigne za ca. 3,30 m.

Profil ceste v predoru:
– vozišče in robni pasovi 7,1 m,
– pohodna bankina 2x1m,
Predvidena širina predora v nivoju nivelete ceste znaša

9,1 m.
Višina prostega prevoznega profila znaša 4,7 m.
Svetla višina predora v osi ceste znaša ca. 6,5 m.

Predor bo deljen na tunelski in portalni del.
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Predor bo imel naravno prezračevanje, lahko pa se
izvede tudi prisilno.

Predor mora biti ustrezno razsvetljen.

Zaščitna galerija
Galerija se izvede kot AB konstrukcija v dolžini trase

ca. 130 m. Svetla višina znaša 4,7 m nad niveleto ceste,
širina pa od 8,6 m do 19 m.

Na vkopni strani se izvede AB stena, na desni strani
ceste proti zahodu pa se izvedejo nosilni stebri z nosilcem.

Preko stropne plošče se predvidi zasutje z zemeljskim
in humusnim materialom.

Kolesarski in peš promet
Vzporedno s traso obvoznice Kromberk–Solkan ni pa-

sov za peš in kolesarski promet.
Traso obvoznice Kromberk–Solkan prečkajo:
– v profilu P6 se izvede izvennivojski podhod za pešce

in kolesarje v širini stare ceste na Skalnico,
– v profilu P15 pod viaduktom se ohrani in preuredi

obstoječa pot ob Solkanskem potoku,
– med profiloma P23 in P24 se ohrani obstoječa go-

spodarska pot, izvennivojski podvoz mora omogočati pre-
hod gospodarskih vozil za obdelovanje kmetijskih površin,

– med profiloma P31 in P33 se izvede dva izvennivoj-
ska peš prehoda ne mestih obstoječih stez,

– med profiloma P34 in P35 se na mestu obstoječe
poti izvede izvennivojski peš prehod širine minimalno 3 m,

– v križišču obvoznice Kromberk–Solkan s Ščedensko
cesto se izvede po vzhodni strani Ščedenske ceste nivojski
peš hodnik in kolesarsko stezo,

– ob zaščitni galeriji med profiloma P51 in P54 se
izvede izvenninojski peš prehod s stopniščem in rampo za
vodenje koles,

– pod eliptičnim krožiščem se izvede izvennivojski peš
hodnik in kolesarsko pot,

– kolesarsko stezo in peš hodnik ob Vojkovi cesti se
ohrani in poveže s prehodom pod eliptičnim krožiščem.

IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

6. člen
Pri gradnji nove cestne infrastrukture je potrebno upo-

števati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastruktu-
ro.

Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji uprav-
ljalcev. Pred gradnjo je potrebno komunalne vode zakoličiti.

Vodovod:
V km 0+212 poteka trasa ceste preko obstoječega

vodnega zbiralnika. Vodni zbiralnik se ohrani tako, da bo
tudi v bodoče zagotovljena njegova funkcionalnost. Obnoviti
je potrebno 80 m dolg odsek dovodnega cevovoda.

V km 0+980 križa traso obvoznice vodovodna PE cev
DN125.

Predvidena je zamenjava 30 m dolgega odseka cevo-
voda.

V km 1+853 križa traso jekleni cevovod DN150. Pred-
videna je zamenjava 20 m dolgega cevovoda.

V km 2+178 na območju krožnega križišča ter vzdolž
Kromberške ceste poteka vodovod AC DN80 visoke cone.
Predvidena je rekonstrukcija vodovoda v dolžini 110 m.
Trasa preko križišča se ukine. Oskrba stanovanjskih objek-
tov zahodno od krožnega križišča se uredi z novim priključ-
kom na primarni cevovod DN350.

Odvodnja:
Potrebno je poleg urejanja odvodnje ceste urediti tudi

odvodnjo zalednih voda.
Zaledne vode se na območjih, kjer niso zajete z obsto-

ječimi odvodniki, prestrezajo z obcestnimi jarki – koritnica-
mi, od koder se vodijo do novih prepustov in obstoječih
strug v nižinskem predelu.

Meteorne vode s cestišča odtekajo bodisi preko korit-
nic v požiralnike, meteorne kanale in naprej do iztoka v
prepuste in odvodne jarke, bodisi preko obcestnih jarkov do
primarnih odvodnikov. Meteorne vode s cestišča se pred
iztokom v primarne odvodnike ali struge potokov predčistijo
v usedalnikih z lovilci olj. Usedalniki se dimenzionirajo za
prevzem in čiščenje kritičnega naliva intenzitete 15 l/s/ha.

Trase odvodnje se delijo na:
– odsek od profila P1 do profila P6 predstavlja obstoje-

čo cesto z že urejenim odvodnjavanjem,
– odsek od P6 do P14 gravitira proti potoku Gorišček,

ki na območju križišča s Soško cesto kanalizirano prečka
cestišče in odteka proti Soči. Na tem odseku je predviden
tudi meteorni kanal, na katerega se priključujejo priključki iz
požiralnikov. Meteorni kanal se zaključi z iztokom preko
usedalnika v prepust P1,

– odvodnja območja med P14 in vstopom v predor se
uredi z odtokom v strugo Solkanskega potoka. V predoru je
predviden meteorni kanal, namenjen odvodnji cestišča in
drenaži. V smeri Solkanskega potoka je skozi tunel predvi-
den tudi potek kanaliziranega odvodnika pobočnih voda
Kekca (odvodnik pod Kekcem). Odvodnik je dimenzioniran
na pretočno količino 18 m3/s,

– odsek od profila P24 do križišča s Ščedensko cesto
se odvodnjava v smeri kanala H v Ščednah. Na vkopni strani
se uredi odvodni jarek, v katerega se zajame del zaledja, ki
leži pod traso odvodnika pod Kekcem. Preboj trase obvozni-
ce je predviden s prepustom P2 v km 1+345 ter prepustom
P3 v križišču s Ščedensko cesto,

– od profila P36 do območja križišča se na desni strani
predvidi odprt odvodni jarek za prevzem vode s cestišča.

– od Ščedenskega križišča do Kromberške ceste se
odvodnja naveže na obstoječe jarke zahodno od trase. V km
1+930 je predviden prepust P4, ki se navezuje na obstoječi
odvodni jarek,

– območje križišča na Kromberški cesti se naveže na
obstoječe meteorne kanale.

Kanalizacija:
V km 1+850 križa traso obvoznice kanalizacijska cev

DN400. Kanal se ohrani.
Na območju križišča s Kromberško cesto prečka traso

ceste odvodni kanal Vetrišče-ZBDV. Kanali se ohranijo.

20 Kv kabelsko omrežje
20 kV kablovod XHP 48 – A 3x1x150 mm2 iz obstoje-

če TP Solkan–Soška do TP SIA se uredi z zaščitnimi cevmi.
20 kV kablovod XHP 48 – A 3x1x150 mm2 iz TP

Vetrišče sever do TP tiskarna se zaščiti z zaščitnimi cevmi.
Na območju eliptičnega krožišča potekata se oba VN

kablovoda iz RTP Gorica do TP Argonavti (kablovod XHP 48
A 3x1x150 mm2) ter VN kablovod iz RTP Gorica do TP
Vetrišče (XHP 48 A 3x1x150 mm2) zaščitita z zaščitnimi
cevmi.

20 kV DV omrežje
VN DV 20 kV RTP Gorica RP Solkan sever z vodniki Al

Fe 3x120 mm2 se uredi z zamenjavo obstoječih stebrov z
ustreznejšimi.



Uradni list Republike Slovenije Št. 78 / 20. 11. 1998 / Stran 6177

VN DV 20 kV RTP Gorica RP Solkan sever – odcep TP-
UNZ z vodniki Al Fe 3x120 mm2 se uredi z zamenjavo
obstoječih stebrov z ustreznimi.

Za napajanje predora z električno energijo bo potreb-
no zgraditi nov 20 kV DV. Daljnovod bo potekal iz predalč-
nega stebra VN 20 kV DV RTP Gorica – RP Solkan sever.

Transformatorska postaja
Za napajanje predora bo potrebno zgraditi novo TP

Predor 20/0,4 kV 250 kVA. Transformatorska postaja bo
tipska TB 250 na betonskem stebru.

NN prostozračno omrežje
Z obvoznico so tangirani NN priključki Vojkova 79 in

66, Vetrišče 1 in 2, Ščedne 12, 14, 14a in 16, ki jih je
potrebno ustrezno urediti.

NN kabelsko omrežje
Kablovod iz TP Solkan–Soška, ki napaja javno raz-

svetljavo v križišču s soško cesto se uredi z zaščitnimi
cevmi. Nedokumentiran NN kablovod iz TP Solkan-Soška
do KO-Vino Gorica je potrebno prestaviti izven trase ceste.

Javna razsvetljava
Z javno razsvetljavo se opremi eliptično krožišče, križiš-

če Ščedne in križišče s Soško cesto, kjer je potrebna uskla-
ditev z obstoječo javno razsvetljavo.

Osvetliti je potrebno tudi predor.

Telekumunikacijski vodi
Medkrajevni optični TT kabel za območje Grgar, Čepo-

van in Trnovo se v celoti kablira.
Tangirani drog naročniškega omrežja za območje ob

Kekčevi poti se demontira, pod obvoznico pa se izvede
kabelska kanalizacija.

Naročniško omrežje za območje Pavšičevega naselja
se do obstoječega lesenega droga v celoti demontira, ter se
ga izvede z ustreznim podzemnim TK kablom.

Naročniško omrežje za območje ob Kromberški cesti
se izvede v kabelski kanalizaciji.

TK priključek stanovanjske hiše Vojkova 66 se izvede v
kabelski kanalizaciji.

TK kabel za zaselek Vetrišče se na križanju z devijacijo
dovozne ceste in Kromberško cesto izvede v kabelski kana-
lizaciji.

Semaforizacija in prometna signalizacija
Soško in Ščedensko križišče se semaforizira. Križišča,

predor in rondo pa se opremijo s signalizacijo z notranjo
osvetlitvijo.

Varovanje ceste, objektov in cestnega telesa v varstvenem
pasu ceste

7. člen
Med profiloma P6 in P7 se ohrani funkcijo obstoječega

vodnega zbiralnika v obliki podzemnega zbiralnika in z zuna-
njo ureditvijo z uporabo dela obstoječih arhitekturnih ele-
mentov obstoječega zbiralnika.

Varovanje brežin
Brežine se zavaruje s betonskimi elementi, ki se takoj

zasadijo z zimzelenim zelenjem.

Zaščitna mreža
V predelu usekov v pobočje Kekca (od Skalniške ceste

do križišča obvoznice Kromberk-Solkan s Ščedensko ce-
sto) ter okoli vhoda in izhoda iz predora se po zgornjem robu
vkopov postavijo zaščitne mreže.

V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
IN VAROVANJE OKOLJA

8. člen
Menjavanje rabe prostora na predvideni trasi obvozni-

ce Kromberk–Solkan je pri izdelavi zasnove zasaditve po-
trebno upoštevati do take mere, da se ohrani vizualna podo-
ba vznožja hriba v čim večji meri. Brežine ob cesti, ki so v
stiku s travniki, naj se zatravijo in delno zasadijo z grmovni-
cami, medtem ko se brežine v stiku z gozdno vegetacijo
zasadijo z avtohtono vegetacijo.

Za zasaditev brežin, ki bodo poškodovane, naj se upo-
rabi izključno avtohtone drevesne in grmovne vrste.

Za zasaditev betonskih elementov, ki omogočajo oze-
lenitev je potrebno izbrati ustrezne pokrovne zimzelene gr-
movnice. V primeru izbire več vrst, naj se jih sadi v večje
skupine. Zagotoviti je potrebno razmere za trajno rast.

Nad galerijo je potrebno ustvariti razmere, ki bodo omo-
gočale zatravitev in zasaditev. Preko galerije se izvede spre-
hajalno pot. Nad galerijo je potrebno izvesti zasaditev, ki bo
vizualno ločila sprehajalce od naselja Vetrišče. Zasaditev se
nad samo galerijo izvede s skupinami iz pretežno zimzelenih
grmovnic. Kot dodatek se lahko uporabi skupine listopad-
nih, cvetočih grmovnic. Slednjih je lahko le 30%. Za zagoto-
vitev razmer za sajenje je potrebno nasuti vsaj 1 meter
zemljine, ki jo je potrebno predhodno pripraviti za sajenje
drevnin in sejanje trate.

Predvidena protihrupna ograja, ki ne presega višine
enega metra se uredi s koriti iz za hrup vpojnega betona.
Korita se zasadi z nizkimi in povešavimi grmovnicami. Ostala
protihrupna zaščita, nad višino 1m, se izvede z ograjo, ki je
prozorna, nanjo pa so nalepljene silhuete ptic ujed.

Za zasaditev v koritih je potrebno izvesti namakalni
sistem, ki bo zagotavljal stalno rast. Zelene podporne zidove
je potrebno namakati do take razrasti, da je podporni zid
ozelenjen do 80%.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LOKACIJSKEGA
NAČRTA

9. člen
Trasa ceste kot tudi vsi objekti in zaščitni ukrepi morajo

biti izvedeni v skladu z geotehničnim poročilom, poročilom
o vplivih na okolje ter oblikovalskimi smernicami in pridoblje-
nimi soglasji za lokacijski načrt za obvoznico Kromberk–
Solkan.

10. člen
Za izvedbo trase obvoznice Kromberk–Solkan je po-

trebno porušiti:
– objekt – stanovanjsko hišo na parceli št. 366/2, k.o.

Nova Gorica,
– objekt – stanovanjsko hišo na parceli št. 854/3,

854/2 k.o. Kromberk.

VII. ETAPNOST

11. člen
Obvoznico Kromberk–Solkan je možno izvesti v eni

(celotno traso naenkrat) oziroma dveh etapah.
Prvo etapo predstavlja eliptično krožišče z vsemi pri-

ključki ter peš hodniki in kolesarskimi stezami ter vsemi
zaščitnimi ukrepi.

Drugo etapo predstavlja ostali del trase obvoznice Krom-
berk–Solkan od eliptičnega krožišča do Skalniške ceste.
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VIII. TOLERANCE

12. člen
Trasa obvoznice Kromberk–Solkan, njena os se lahko

od predvidene zamakne za največ 5m.
Posamezni objekti in ureditve na obvoznici Kromberk–

Solkan se lahko izvajajo s toleranco 10m.
Za protihrupno zaščito med profili P6 in P9 je možno z

betonskimi zazelenjenimi koriti ali kot nasip.

13. člen
Z uporabo toleranc in prejšnjega člena se ne smeta

spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele in
objekte ter načrtovani videz območja. Z uporabo toleranc se
tudi ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obrav-
navanega območja.

IX. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE
NE ZAZIDAJO V PRVI ETAPI

14. člen
Vsa zemljišča, ki ostanejo izven sočasnega izvajanja

posameznih etap ostanejo v prvotni namembnosti.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

15. člen
Lokacijski načrt za obvoznico Kromberk–Solkan je ob-

vezen za investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov
in naprav. Določila lokacijskega načrta za obvoznico Krom-
berk–Solkan morajo biti smiselno upoštevana v lokacijskem
dovoljenju.

XI. KONČNE DOLOČBE

16. člen
Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi v prostor

območja lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Sol-
kan se lahko izvajajo po pridobitvi lokacijskega in gradbene-
ga dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ.

17. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za tekoča vzdrževal-

na dela na obstoječih objektih in napravah.

18. člen
Lokacijski načrt za obvoznico Kromberk–Solkan je stal-

no na vpogled vsem zainteresiranim na oddelku za okolje in
prostor Mestne občine Nova Gorica.

19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo

za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.

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

nem listu RS.

Št. 352-19/95
Nova, Gorica, dne 5. novembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Nova Gorica
Rajko Harej l. r.

NOVO MESTO

3999. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo
mesto

Na podlagi 21. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) ter 22. člena zakona o pospe-
ševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 17. in
65. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96, 58/98) je Občinski
svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 22. 10.
1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto

1. člen
Turistična taksa je 11 točk za tuje in domače goste.

2. člen
Zbrana sredstva turistične takse se bodo predvsem

uporabila za naslednje namene:
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo us-

trezne prometne signalizacije,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje

pri aktivnostih pospeševanja turizma,
3. pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva

za promocijo turistične ponudbe,
4. prireditve,
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih

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

Odbor za gospodarstvo v sodelovanju s turističnimi
društvenimi ter turističnimi in gostinskimi organizacijami z
območja občine pripravi razdelitev sredstev po namenih iz
prejšnjega odstavka za vsako leto posebej ter opravlja nad-
zor nad zbiranjem in porabo teh sredstev.

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

nem listu RS.

4. člen
S tem odlokom preneha v Mestni občini Novo mesto

veljati odlok o krajevni turistični taksi v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 1/96).

Št. 012-109/98-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

4000. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Novo mesto (programska
zasnova za ureditveni načrt Livada); b) osnutka
ureditvenega načrta Livada
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Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in
68/96), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter
2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehod-
nem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je župan Mestne
občine Novo mesto dne 20. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo

mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto

(programska zasnova za ureditveni načrt
Livada);

b) osnutka ureditvenega načrta Livada

1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo
mesto – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto (PZ
za UN Livada) ter osnutek ureditvenega načrta Livada.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se
nanašajo na programsko zasnovo za UN Livada v smislu
opredelitve nove namembnosti zemljišč v območju urejanja
in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin
planskih aktov mestne občine. Osnutek UN Livada pa na
novo določa merila in pogoje nove urbanizacije v obravnava-
nem območju.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek uredi-
tvenega načrta Livada bosta javno razgrnjena v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (og-
led je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah
od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure), v
avli bivše upravne stavbe GIP Pionir Kočevarjeva 1, Novo
mesto (ogled je možen vsak delovni dan od 8. do 17. ure,
vpis mnenj, predlogov in pripomb v knjigo mnenj), ter v
prostorih Krajevne skupnosti Bučna vas, od 27. 11. do
28. 12. 1998. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi
javna obravnava, ki bo skupna za KS Bršljin in KS Bučna
vas. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno
objavljeno v Dolenjskem listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat
za varstvo okolja in urejanje prostora/Zavod za družbeno

planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Št. 352-01-2/97-19
Novo mesto, dne 12. novembra 1998.

Župan
Mestne občine

Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

PIVKA

4001. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka

Na podlagi 18. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
70/97), 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št.
44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na 32. seji
dne 15. 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 Pivka

1. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 6. člena, ki glasi:
– Občina je pravna oseba. Sedež Občine Pivka je v

Pivki, Kolodvorska 5.
– Občina ima svoj pečat, okrogle oblike, premera

35 mm, ki ima ob krožnici zgoraj napis OBČINA PIVKA in v
sredini lik Martina Krpana. Pod likom je napis: PIVKA.

– Občinski svet ima žig okrogle oblike, premera
35 mm. Ob krožnici je zgoraj napis: OBČINA PIVKA, v drugi
vrstici je napis OBČINSKI SVET, v sredini je lik Martina
Krpana, pod likom je napis: PIVKA.

– Žig, ki ga uporablja župan, ima poleg imena občine
še napis: ŽUPAN.

– Občina ima lahko svoj grb, zastavo in občinski praz-
nik. Obliko in vsebino grba, zastave in datum občinskega
praznika določi občinski svet z odlokom, ki se ga sprejme
na enak način kot statut.

2. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo nadaljuje tako,

da se črta piko in nadaljuje. “(v nadaljevanju: vaška skup-
nost).”

V istem členu se črta besedilo drugega, tretjega in
četrtega odstavka in dodata nov drugi in tretji odstavek, ki
glasita:

“Dve ali več vaških skupnosti iz prvega odstavka tega
člena se lahko med seboj združijo v vaško skupnost, ki
obsega več naselij.

Vaške skupnosti iz prvega odstavka tega člena se lah-
ko med seboj interesno povezujejo zaradi uresničevanja
skupnih interesov v širše vaške skupnosti.”

3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:
»Vaška skupnost lahko opravlja naloge, ki se pretežno

nanašajo na uresničevanje interesov krajanov vaške skup-
nosti, in sicer:
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– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem namenjenim za potrebe

krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturnih in drugih društvenih dejav-

nosti.«
Podrobneje se naloge prenešene v skladu z normativi v

izvajanje vaškim skupnostim opredeli v odloku občinskega
sveta.

4. člen
Za 7.a členom se doda novi 7.b člen, ki glasi:
V primeru, da je vaška skupnost pravna oseba, nasto-

pa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s
statutom občine oziroma z odlokom občinskega sveta. Vaš-
ko skupnost zastopa predsednik sveta vaške skupnosti. Prav-
ni posli nad vrednostjo 250.000 SIT, ki jih sklene so veljavni
le ob soglasju župana.

V primeru, da je vaška skupnost pravna oseba, odgo-
varja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za
obveznosti vaške skupnosti občine subsidiarno odgovarja
občina.

Delovanje vaške skupnosti se financira iz občinskega
proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od
premoženja. Vaška skupnost se ne sme zadolževati. Prihod-
ki in odhodki vaške skupnosti morajo biti zajeti v njenem
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.

V primeru, da vaška skupnost ni pravna oseba, v okviru
nalog ožjega dela in v okviru s proračunom določenih sred-
stev za izvajanje teh nalog občino pri izvajanju odločitev
sveta ožjega dela občine zastopa svet vaške skupnosti ozi-
roma njegov predsednik. Pravni posli nad vrednostjo
250.000 SIT so veljavni le ob soglasju župana.

Financiranje vaških skupnosti je integrirano v občinski
proračun. Prostovoljni prispevki krajanov in prihodki od pre-
moženja, s katerim upravlja vaška skupnost so prihodki ob-
činskega proračuna. Proračun določa obseg sredstev na-
menjenih za delovanje vaške skupnosti. Za financiranje in
delovanje vaških skupnosti se oblikuje posebne proračun-
ske postavke in posebne podračune občinskega proraču-
na, ki omogočajo vaškim skupnostim pregled nad sredstvi,
ki so jih pridobile iz proračuna in drugih naslovov.”

Število članov sveta vaške skupnosti določa odlok ob-
činskega sveta.

4.a člen
Za 7.b členom se doda novi 7.c člen, ki glasi:
Vaške skupnosti, ki so pravne osebe in imajo status

pravne osebe javnega prava so:
– Dolnja Košana,
– Jurišče,
– Kal,
– Nova Sušica,
– Palčje,
– Parje,
– Pivka,
– Selce,
– Suhorje,
– Zagorje.
Vaška skupnost Zagorje obsega naselja Drskovče, Ta-

bor nad Knežakom in Zagorje.
Vaške skupnosti, ki niso pravne osebe so:
– Buje,
– Čepno,
– Gornja Košana,
– Gradec,

– Klenik,
– Mala Pristava,
– Nadanje selo,
– Narin,
– Neverke,
– Petelinje,
– Ribnica,
– Slovenska vas,
– Stara Sušica,
– Šmihel,
– Trnje,
– Velika Pristava,
– Volče.
Pravni status vaške skupnosti se lahko spremeni na

predlog sveta vaške skupnosti s sprejemom ustrezne spre-
membe statuta.

5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni in glasi:
“Pred spremembo območij ožjih delov občine iz prejš-

njega člena mora občinski svet na zborih krajanov ali na
referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih ob-
močij v občini. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in
območje ožjega dela občine.

Pobudo za spremembo območij ožjih delov občine
lahko da 10% volilnih upravičencev, ki prebivajo v ožjem
delu občine.”

6. člen
V 9. členu statuta se črta besedi »krajevni ali«.

7. člen
Besedilo 10. člena se spremeni in glasi:
“Občinski svet mora predhodno pridobiti mnenje orga-

nov vaške skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki zadevajo
interese vaške skupnosti.”

8. člen
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo spremeni in

dopolni, tako, da glasi:
“Organi občine so občinski svet, župan, občinska upra-

va, nadzorni odbor in občinska volilna komisija.”

9. člen
V 4. točki – III. poglavja statuta (Organi občine – Nad-

zorni odbor) se dosedanje besedilo 41. in 42. člena črta in
nadomesti z novimi členi:

41. člen
Nadzorni odbor občine ima, v skladu z zakonom, na-

slednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
V okviru teh pristojnosti nadzorni odbor opravlja na-

slednje naloge:
– pregleduje in proučuje pravne predpise in akte, s

katerimi so določeni nameni porabe javnih sredstev v
občini,

– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo
ob porabi sredstev,

– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter
gospodarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov uči-
nek glede na opredeljeni cilj,
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– izdeluje nadzorstveni zapisnik in poročila,
– obravnava pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila, mnenja in priporočila oziroma

predloge ukrepov nadzorovanim osebam,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe

iz njihove pristojnosti,
– obvešča javnost o ugotovitvah,
– podaja zahteve za izvedbo revizije po računskem so-

dišču RS,
– podaja prijave suma storitve prekrška ali suma stori-

tve kaznivega dejanja.
Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost biti seznanjen s

celotnim premoženjsko-pravnim in finančnim poslovanjem
občine. Pravico ima to poslovanje pregledovati in presojati s
stališča zakonitosti, namenskosti in smotrnosti.

Nadzorni odbor oziroma njegovi člani so pri izvajanju
pristojnosti in nalog, ki so opredeljene s tem statutom, sa-
mostojni in neodvisni.

42. člen
Nadzorni odbor šteje pet članov, ki jih imenuje in razre-

šuje občinski svet.
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora na

predlog članov sveta, lahko pa tudi na predlog občanov.
Člani nadzornega odbora so izvoljeni, če je za vsakega

od njih glasovala večina članov občinskega sveta.
Za člane nadzornega odbora ne morejo biti imenovani

občinski funkcionarji, člani občinskega sveta, delavci občin-
ske uprave, člani svetov ožjih delov občine ter člani poslo-
vodstev organizacij in zavodov, ki so porabniki proračunskih
sredstev.

42.a člen
Za člana nadzornega odbora je lahko imenovan tisti, ki

izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima slovensko državljanstvo,
– ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju fi-

nanc, gospodarstva ali prava,
– pozna finančno-računovodske predpise; predpise,

ki določajo način financiranja javne porabe in druge predpi-
se, ki so pomembni za opravljanje funkcije nadzora in

– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki je po zakonu
ovira za sklenitev delovnega razmerja v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti.

42.b člen
Mandat članov nadzornega odbora je vezan na mandat

občinskega sveta, ki jih je imenoval. Število mandatov ni
omejeno.

Članstvo v nadzornem odboru preneha, če član nad-
zornega odbora:

– odstopi,
– začne opravljati funkcijo, ki po zakonu ni združljiva s

članstvom v nadzornem odboru,
– ne preneha opravljati nezdružljive funkcije v treh me-

secih po imenovanju,
– pri delu nadzornega odbora ni aktiven ali se izkaže,

da ni zmožen izvrševati nalog,
– ne spoštuje statuta občine in poslovnika nadzornega

odbora,
– stori kaznivo dejanje ali drugo dejanje, s katerim ško-

duje ugledu organa,
– iz drugih utemeljenih razlogov.

42.c člen
O razrešitvi člana nadzornega odbora odloča občinski

svet. Občinski svet razreši člana nadzornega odbora, če v
postopku razrešitve ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za razre-
šitev iz prejšnjega člena tega statuta.

Občinski svet odloča o razrešitvi člana nadzornega
odbora tudi na predlog nadzornega odbora ali na predlog
člana nadzornega odbora, ki želi razrešitev.

Nadzorni odbor predlaga razrešitev posameznega čla-
na po pravilih, določenih v poslovniku nadzornega odbora.

42.č člen
Delo v nadzornem odboru je nepoklicno.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do nadomesti-

la plače oziroma izgubljenega zaslužka, za čas opravljanja
svojega dela v nadzornem odboru, smiselno določilom za-
kona o funkcionarjih v državnih organih.

Člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade za
svoje delo, skladno s predpisom občinskega sveta, s kate-
rim določi pravice do nadomestil in nagrad nepoklicnim
funkcionarjem, članom nadzornega odbora in članom svojih
komisij in odborov.

42.d člen
Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče predsed-

nik občinskega sveta.
Nadzorni odbor sprejema odločitve na svoji seji z veči-

no glasov navzočih članov.
Odbor lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih

večina članov.
Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika.
Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni

odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in
predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah,
predpisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira
delo in strokovno pomoč ter pripravlja in vodi seje.

Predsednik lahko za opravljanje posameznih nalog ali
za nadomeščanje v času svoje odsotnosti pooblasti drugega
člana nadzornega odbora.

Župan se ima pravico udeleževati sej nadzornega od-
bora, če se nadzorni odbor ne odloči drugače.

42.e člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, s

katerim določi organizacijo svojega dela, pravice in dolžno-
sti predsednika in članov pri izvajanju nadzora, postopek
nadzora, način odločanja, dokumentacijo oziroma evidenti-
ranje dela nadzornega odbora.

Poslovnik nadzornega odbora mora biti v skladu s tem
statutom.

42.f člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v

občinskem proračunu, v sredstvih za delo občinskih orga-
nov in občinske uprave.

Odredbodajalec za stroške nadzornega odbora je žu-
pan.

42.g člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
V okviru rednega nadzora nadzorni odbor vsako leto

preverja:
– skladnost proračuna občine z zakoni, drugimi pred-

pisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi
sklepi občinskega sveta, pred sprejemom proračuna v ob-
činskem svetu,
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– skladnost predloga zaključnega računa s proraču-
nom in odločitvami občinskega sveta,

– skladnost finančnih načrtov uporabnikov proračun-
skih sredstev po programu,

– pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim
premoženjem.

42.h člen
Nadzorni odbor opravlja izredne nadzore po lastni pre-

soji, na zahtevo župana ali občinskega sveta.
Kadar nadzorni odbor opravlja izredni nadzor, mora o

tem obvestiti organ oziroma tistega, pri katerem namerava
nadzor opraviti, najkasneje tri dni pred izvedbo nadzora.

Župan in občinski svet imata pravico zahtevati od nad-
zornega odbora, da opravi nadzor pri posameznem uporab-
niku ali skupini uporabnikov proračunskih sredstev. Zahte-
va, ki jo poda župan ali občinski svet mora biti obrazložena.

42.i člen
Nadzorni odbor lahko v okviru nadzora in v skladu s

svojimi pristojnostmi sprejema naslednje akte:
– pisna zaprosila in zahteve (za izročitev dokumentaci-

je, pojasnila, obrazložitve),
– mnenja in priporočila,
– odgovore in vabila strankam,
– opozorila in predloge,
– poročila.

42.j člen
Dokončni akt nadzornega odbora je poročilo.
Poročilo mora nadzorni odbor pripraviti po vsakem red-

nem ali izrednem nadzoru in ga poslati občinskemu svetu in
županu. Nadzorni odbor poroča oziroma predstavi poročilo
na seji občinskega sveta.

Poročilo mora obsegati podatke o samem poteku nad-
zora, ugotovitvah in rezultatih nadzora.

42.k člen
Organi občine, občinska uprava, zavodi, podjetja,

skladi in drugi uporabniki proračunskih sredstev (v nadalj-
njem besedilu: stranke v postopku) so dolžni nadzornemu
odboru omogočiti nadzor. V zvezi s tem je obveznost vsake
stranke da:

– sodeluje v postopku,
– na zahtevo nadzornega odbora predloži zahtevano

dokumentacijo in sicer takoj, najkasneje pa v roku 15 dni po
prejemu zahteve,

– na zahtevo nadzornega odbora posreduje dodatna
pojasnila in obrazložitve in sicer takoj, najkasneje pa v roku
15 dni po prejemu zahteve.

Stranka ima pravico izraziti svoje mnenje in ugovarjati
ugotovitvam nadzornega odbora. Stranka mora svoje mne-
nje ali ugovor posredovati nadzornemu odboru v roku 15 dni
po prejemu ugotovitve nadzornega odbora.

Na zahtevo stranke lahko nadzorni odbor iz upraviče-
nih razlogov roke tudi podaljša.

Nadzorni odbor o postopku nadzora in svoji zahtevi
obvesti župana. V primeru, da nadzorovana stranka svojih
dolžnosti ne izvrši, nadzorni odbor lahko zahteva posredova-
nje župana.

42.l člen
Občinski organi so dolžni upoštevati mnenja, priporo-

čila in predloge nadzornega odbora in so v skladu s svojimi
pristojnostmi dolžni storiti vse za zagotovitev spoštovanja
aktov nadzornega odbora.

V primeru neupoštevanja so dolžni zahtevati izvedbo
postopkov razrešitve članov poslovodstev uporabnikov pro-
računskih sredstev oziroma jih razrešiti, če so pristojni za
njihovo imenovanje, izvesti disciplinske postopke zoper od-
govorne delavce, zahtevati postopanje pristojne inšpekcije,
računskega sodišča ali drugega pristojnega organa.

42.m člen
Nadzorni odbor lahko obvešča javnost o ugotovitvah

nadzora.
Pri obveščanju javnosti mora nadzorni odbor spoštovati

uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih ter dostojans-
tvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor sme obvestiti javnost o svojih ugotovi-
tvah šele takrat, ko je njegovo poročilo dokončno in ga
potrdi občinski svet.

10. člen
V 49. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
Prvo sejo zbora vaških skupnosti skliče v roku 60 dni

po konstituiranju svetov vaških skupnosti župan.

10.a člen
V naslovu pred 51. členom se črta besedi “krajevnih in”.

11. člen
V 51. členu se prvi odstavek nadomesti z novim bese-

dilom, ki glasi:
“Volitve v svete vaških skupnosti se izvede v vsakem

naselju vaške skupnosti. Izidi volitev po posameznih naseljih
se kot celota štejejo za izid volitev v vaški skupnosti, če
vaška skupnost obsega več naselij.

V 51. členu se v drugem odstavku besedilo nadomesti
z naslednjim:

“V primeru interesnega povezovanja več naselij obliku-
jejo vaške skupnosti skupni organ, ki ga sestavljajo pred-
stavniki svetov vaških skupnosti”.

12. člen
V 52. členu se namesto besede “poslovnikom” upora-

bi besedo “odlokom”.

13. člen
V 53. členu se črta v prvem odstavku besedi “krajevne

oziroma”.

14. člen
V poglavju IV. Občinska uprava se spremeni besedilo

65. člena, ki glasi:
“Za opravljanje nalog občine in delovanje njenih orga-

nov ima občina svojo občinsko upravo. Organizacijo in de-
lovno področje občinske uprave določi na predlog župana
občinski svet z odlokom.

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.

Z aktom o sistemizaciji se v skladu z zakonom določi
elemente plač delavcev v občinski upravi.

15. člen
Doda se nov 65.a člen, ki glasi:
“Občinska uprava je organizirana enovito in opravlja

strokovne, upravne, organizacijsko tehnične, informacijske
in administrativne naloge iz pristojnosti občine.

Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem ob-
činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje nadzorstva se lah-
ko v okviru občinske uprave ustanovi občinsko inšpekcijo.
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Za posamezna področja, ki zadevajo več občin, lahko
občina s sklepom skupaj z drugimi občinami organizira skup-
no izvajanje nalog in ustanovi v skladu z zakonom skupno
občinsko upravo.”

16. člen
66. člen se spremeni in glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan.
Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine,

ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine je za vodenje občinske uprave odgovo-

ren županu.”

17. člen
Črta se besedilo 67. in 68. člena.

18. člen
V 69. členu se v drugem odstavku črta besede “občin-

ski svet na predlog župana”.

19. člen
V 70. členu se črta besedilo “in pravilnikom o nagraje-

vanju, ki ju sprejme občinski svet”.

20. člen
V 74. členu se za besedo “tajnik” doda besedo “ob-

čine”.

21. člen
Z dnem konstituiranja organov v delih občine v skladu s

temi spremembami statuta preneha mandat vsem doseda-
njim organom ožjih delov občine.

Do datuma iz prvega odstavka tega člena morajo dose-
danji deli občine in njihovi organi kot dober gospodar skrbeti
za svoje premoženje in po tem datumu poskrbeti za zaprtje
bančnih računov, če do njih niso upravičeni.

V vseh pravnih poslih, ki so jih sklenili dosedanji ožji
deli občine na njihovi strani kot pogodbena stranka in njihov
pravni naslednik vstopi v posel Občina Pivka.

22. člen
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta

preneha veljati odlok o vaških skupnostih Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 52/96), razen 11. člena, ki se uporablja
za volitve v delih občine v letu 1998.

23. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se pričnejo uporabljati po konstituiranju novih občinskih or-
ganov po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.

Št. 032-01/98
Pivka, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

POSTOJNA

4002. Odlok o turistični taksi v Občini Postojna

Na podlagi določb zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97 in 31/98) je
Občinski svet občine Postojna na 36. seji dne 29. 10.
1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Postojna

1. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za

vsak dan bivanja v kraju izven stalnega bivališča. Turistična
taksa se plačuje praviloma skupaj s plačilom storitev za pre-
nočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v pri-
meru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

2. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za

promocijo, pospeševanje turizma, urejanje kraja in druge
dejavnosti na področju turizma v občini.

3. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke

znaša na dan uveljavitve tega odloka 14 tolarjev. Vrednost
točke usklajuje enkrat na leto Vlada Republike Slovenije na
podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.

4. člen
Turistična taksa se določi:
– v mestu Postojna 11 točk,
– v ostalih krajih 6 točk.

5. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s

prvo točo 24. člena zakona o pospeševanju turizma. Ose-
be, ki so navedene v drugi točki istega člena plačujejo
turistično takso v višini 50 %.

6. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na preno-

čevanje, morajo pobrati turistično takso v skladu s tem odlo-
kom najpozneje zadnji dan prenočevanja turista.

Če je turist oproščen ali delno oproščen plačila turistič-
ne takse mora biti vpisan razlog oprostitve.

7. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo nakazovati po-

brano turistično takso najkasneje do 25. v mesecu za prete-
kli mesec na žiro račun občine. V tem roku morajo predložiti
tudi poročilo iz katerega mora biti razvidno število nočitev in
znesek turistične takse.

O nočitvah in znesku turistične takse morajo vodliti
posebno evidenco.

8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojno davčni organ. Nad-
zor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pristojnosti.

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

krajevni taksi v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 26/91).
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10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

4003. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Postojna

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16.
člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97 in 31/98) je Občinski svet občine Postojna na 36.
seji dne 29. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Postojna

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-

no-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna s tem,
da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

V sestavo zavoda sodita:
– dislocirani oddelek v Pivki,
– dislocirani oddelek v Prestranku.

2. člen
Ta odlok začne veljati z naslednjim dnem po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

RADEČE

4004. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Radeče za leto 1998

Občinski svet občine Radeče je na podlagi 3. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) in 19., 33. in 93. člena statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) na seji dne 10. novem-
bra 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Radeče za leto 1998

1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Radeče za leto

1998 (Uradni list RS, št. 44/98) se spremeni tako, da glasi:
Proračun Občine Radeče za leto 1998 je določen v

skupni višini 390,165.000 SIT, od tega:

v tisoč SIT

Bilanca prihodkov Račun financiranja
in odhodkov

Prihodki 390,165
Odhodki 379,165 11,000
Primanjkljaj 11,000
Presežek 11,000

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

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

nem listu RS.

Št. 062-07-87/98
Radeče, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

ROGAŠKA SLATINA

4005. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v
Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list
RS, št. 8/90 in 26/92) in 19. člena statuta Občine Ro-
gaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96 in 45/98) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 38. redni seji dne
28. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini

Rogaška Slatina

1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in poseb-

no družbeno varstvo se deli kulturne dediščine, ki imajo
posebno kulturno, zgodovinsko in estetsko vrednost razgla-
sijo za kulturne spomenike.

2. člen
Za etnološke spomenike se razglaša naslednja kultur-

na dediščina:
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Naziv objekta Kraj Št. parcel 

1. Juneževa domačija Krpanova 11 985/1, 986/1, 988,
Rog. Slatina    989, 991,

992/3, 993/4,
992/1

         k.o. Rog. Slatina
2. Vinska klet- gorca  Brestovec    št. 50, k.o. Brestovec  
3. Stanovanjska hiša    Čača vas 43    št. 50, k.o. Čača vas      
4. Kozolec     Sp. Gabrnik 13 št. 210, k.o. Zg. Gabrnik 
5. Stanovanjska hiša Zagaj št. 1, k.o. Čača vas

pod Bočem 6

3. člen
Za kulturne spomenike razglašene s tem odlokom so

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režim varstva, posa-
mezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve, nave-
dene v strokovnih osnovah za razglasitev kulturnih spomeni-
kov v Občini Rogaška Slatina. Le-te so sestavni del odloka
in jih hranita Občina Rogaška Slatina ter Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Celje.

Sestavni del tega odloka so tudi karte v ustreznem
merilu, na katerih so vrisani kulturni spomeniki oziroma meje
zavarovanega območja.

4. člen
Pri kulturnih spomenikih, razglašenih s tem odlokom,

so dovoljeni le posegi, ki ne nasprotujejo spomeniškim last-
nostim in ki so v skladu z varstvenimi režimi.

5. člen
Naloge varstva, ki jih zakon o naravni in kulturni de-

diščini daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju
Občine Rogaška Slatina Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine Celje.

6. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja

Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0008-3/98
Rogaška Slatina, 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

4006. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 1999

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95, 27/96 in 45/98) ter skladno z
določbami zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 45/97) in 24. ter 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 38. seji dne
28. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Rogaška Slatina za leto

1999 se financiranje javne porabe občine v letu 1999 zača-
sno financira po proračunu za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno

porabiti za financiranje dejavnosti iz sredstev zagotovljene
porabe največ do ene dvanajstine sredstev zagotovljenih v
proračunu leta 1998.

3. člen
Sredstva, ki so bila odobrena za investicije v letu 1998,

se smejo v letu 1999 uporabljati po že planirani dinamiki
gradnje ter obveznostih občine do izvajalcev. Sredstva, ki za
te namene še niso izkoriščena v tem letu, se prenesejo v
leto 1999 za poplačilo in financiranje nalog, ki so določene
s proračunom občine za leto 1998.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Rogaška Slatina za leto
1999.

5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 do sprejetja
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1999.

Št. 06202-0008-5/98
Rogaška Slatina, dne 10. november 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

SLOVENSKE KONJICE

4007. Razpis naknadnih volitev članov Sveta krajevne
skupnosti Dobrava-Gabrovlje na območju
Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
Občinska volilna komisija občine Slovenske Konjice

R A Z P I S U J E
naknadne volitve članov Sveta krajevne

skupnosti Dobrava-Gabrovlje na območju
Občine Slovenske Konjice

1. Naknadne volitve v Svet krajevne skupnosti Dobra-
va-Gabrovlje bodo v nedeljo, 13. decembra 1998.

2. Za izvedbo naknadnih volitev skrbita občinska volil-
na komisija in volilna komisija Krajevne skupnosti Dobrava-
Gabrovlje.
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Št. 0801-4/98-9001
Slovenske Konjice, dne 2. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Slovenske Konjice

Lidija Pratnemer l. r.

ŠKOFJA LOKA

4008. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Obči-
ne 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 občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in

pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste,
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in gradi-
tev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa,
in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Škofja Loka in

postopek 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)

Občinske ceste na območju Občine Škofja Loka so
vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.

(2) Lokalne ceste v Občini Škofja Loka se v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkate-
goriji: zbirne mestne ceste in mestne in krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Škofja Loka na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije
za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Pobudo za spremembe kategorizacije občinskih
cest lahko podajo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti
in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organiza-
cije). Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
laga/jo oseba/e, ki je/so upravičena/e predlagati sprejem
ali spremembo odloka po določbah statuta Občine Škofja
Loka. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Škofja Loka na predlog
župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ce-
ste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnja novih občinskih cest ter kategorija novo-
zgrajenih cest se določi v prostorskem planu Občine Škofja
Loka.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste,
s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) 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 nekategori-
zirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljav-
cem te ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Škofja Loka na predlog
župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste občini da pobudo za njen prenos med občin-
ske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je
vpisana v zemljiško knjigo.
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(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Škofja Loka na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz
5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, 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.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Škofa Loka.

12. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se za proračunsko obdobje določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev
za njihovo uresničevanje ter dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet občine Škofja Loka na pred-
log župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz
prejšnjega odstavka tega člena se v posameznem proračun-
skem letu usklajuje in sprejema po postopku, določenim za
občinski proračun in je njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste. Te ob-
segajo 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;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne 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/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Škofja Loka;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest
in prometa na njih;

– 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
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu Občine Škofja Loka.

(2) V primeru, da občinska cesta poteka po območju s
statusom zavarovanega naravnega bogastva, Občinski svet
občine Škofja Loka lahko predlaga Vladi Republike Sloveni-
je, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske
ceste in objektov na njej in določi prometno ureditev in nivo
njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana
koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški
njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) 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.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njiho-
vih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in
ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna po-
stajališča in druge prometne površine, površine za opravlja-
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nje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrže-
vanje cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zako-
nom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču
in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do
sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te ne-
premičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev raz-
laščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, 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 določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na zbirnih mestnih cestah
morajo biti zunaj vozišča.

(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pri-
stojna služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju pred-
logov javnih prevoznikov.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z želez-
niško progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka
ob njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom
in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je se-
stavni del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-

stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva po-
vrnitev 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.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora
dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz
prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, po-
trebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje
objekte in naprave v občinski cesti.

25. člen
(graditev občinskih cest)

(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetih pro-
storskih planov Občine Škofja Loka. Postopek graditve ob-
činske ceste in objektov na njej mora potekati po predpisih,
ki urejajo graditev objektov in posege v prostor. Izvajalec
gradnje se izbere na podlagi postopka, ki ga predpisujejo
predpisi za oddajo javnih naročil.

(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro
v lasti občine.

(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinske ceste in
kategorizacija se opravi po določbah II. poglavja tega od-
loka.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
31. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
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(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

(3) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko Občinski svet občine Škofja Loka na predlog župana
odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh
cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju kra-
jevne skupnosti. Občinski svet občine Škofja Loka hkrati
določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna
sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi
odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih
cest je Občina Škofja Loka subsidiarno odgovorna.

(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo
v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela od-
daja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postop-
ku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba
občinske uprave za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad občinskimi
cestami, je pristojna služba občinske uprave za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna služba občinske uprave za ceste pred-
hodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na ne-
kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblašče-
nega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je do-
voljen 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.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) 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 upra-
ve za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta,
prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na
tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno ma-
so, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi
za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občin-
skega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrže-
vanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih ne-
srečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojno službo
občinske uprave za ceste.

(4) 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 52. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ure-
ditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) 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.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda so-
glasje 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.

(4) 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.

(5) 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,
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– pri javni poti za kolesarje 3 m,
– pri zbirni mestni cesti 10 m,
– pri mestni in krajevni cesti 8 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Škofja Loka.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Škofja Loka, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalne-
ga pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preuredi-
tve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja 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, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

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, poško-
dovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste.
V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no 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.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni 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.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve 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.

37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene 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, občina odda najugodnejšemu ponudniku za oprav-
ljanje teh dejavnosti.

(2) 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.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske upra-
ve za ceste.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne služ-
be občinske uprave za ceste. S soglasjem se določijo teh-
nični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
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(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno sig-
nalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestav-
ni del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ce-
ste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in dru-
gimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega
člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

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.

41. člen
(ukinitev priključka)

(1) 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 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40.
člena tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko

pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je po-
memben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti po-
gozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo
sodelovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cesta-
mi ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe
občinske uprave za ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske upra-
ve za ceste.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
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 soglasje pristojne službe ob-
činske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) 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.

(2) 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 drug 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 material 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.
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47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov 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 plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, 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

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
50. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega čle-
na, dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potreb-
no za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovi-
tvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena
v pogodbi o oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na zbirni
mestni cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne
ali druge prireditve za daljši čas ni dovoljena. Dovoljenje za
druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za
daljši čas. 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.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za
ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od pristojne službe občinske uprave za
ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občin-
ske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zara-
di izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, 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. Obvestilu mora biti priložena od pristojne
službe občinske uprave za ceste potrjena prometno tehnič-
na dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne
ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določi-
jo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o nači-
nu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično
dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem več-
jih športnih prireditev, med turistično sezono ali med pove-
čanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojne službe občinske uprave
za ceste iz 32. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Škofja Loka na predlog župana, razen
v primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih ce-
stah, 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.
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(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pred-
stojnik pristojne službe občinske uprave za ceste s skle-
pom. Pristojna služba občinske uprave za ceste ima pravico
do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdr-
ževanje in odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj
ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel,
napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvoč-
no obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah
zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pri-
stojna služba občinske uprave za ceste lahko izda so-
glasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če
so obvestila pomembna za udeležence v prometu in za-
nje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se
določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstra-
nitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba
občinske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavi-
tve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstrani-
tve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Škofja Loka. Transparenti morajo biti
izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za oprav-
ljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti
mnenje pristojne službe občinske uprave za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
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.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) 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.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je osem dni od dneva njene
vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje,
pete in osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži
njene izvršitve.

(3) 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 prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
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;
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– 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;

– proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumenta-
cijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v
obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve
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 poja-
snilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obve-
stiti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in
policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu redne-
ga vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve ob-
veznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest
kot javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog
za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(7) 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.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posamez-
nik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
32. člena);

2. 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
33. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. 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 (35. člen);

5. 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 (38. člen);

6. 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
39. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. 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 (45. člen);

11. 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
(46. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);

17. 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 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (tretji odstavek 27. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
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62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 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 razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji
odstavek 24. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občin-
ske uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega 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 41. člena tega odloka.

64. člen
(namestitev snegolovov)

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.

65. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v na-
sprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

66. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno 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.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

67. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju s cestami, ulicami, trgi in drugimi prometnimi
površinami ter javnimi potmi (Uradni vestnik Gorenjske, št.
18/84, 6/88 in Uradni list RS, št. 34/90).

68. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 347-3/98
Škofja Loka, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

TRŽIČ

4009. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
prevozov učencev

Na podlagi določil 35. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 30. člena
zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
72/94) in v skladu s 4. in 7. členom odloka o gospodarskih
javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 47/96 in
76/97) ter 16. členom statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 41/95 in 33/97) je Občinski svet občine Tržič na
29. redni seji dne 23. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje prevozov

učencev

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Tržič,

kot koncedent določa predmet koncesije, območje izvaja-
nja koncesije, pogoje za podelitev koncesije, postopek jav-
nega razpisa in izbire koncesionarja, javna pooblastila, za-
četek in čas trajanja koncesije, način plačila koncesije, nad-
zor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje
koncesijskega razmerja, razmerja do uporabnikov ter druge
sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske
javne službe.

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne služ-

be prevoz učencev, ki se na območju Občine Tržič izvaja kot
izbirna javna služba.

III. KONCESIJSKI AKT

3. člen
Uporabniki storitev so učenci osnovnih šol na ob-

močju Občine Tržič. Izvajanje prevozov učencev obsega
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opravljanje prevozov učencev za potrebe osnovnih šol v
Občini Tržič.

Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka se
na podlagi koncesije opravlja na celotnem območju Občine
Tržič.

4. člen
(pogoji koncesioniranja)

Koncesionar, ki je lahko pravna ali fizična oseba, mora
za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima opravljanje dejavnosti javnega potniškega pro-
meta vpisano v sodni register (pravna oseba) oziroma, da
ima priglašeno opravljanje prej navedene dejavnosti pri pri-
stojni izpostavi davčnega urada (fizična oseba),

– da ima licenco za opravljanje javnega prevoza potni-
kov po zakonu o prevozih v cestnem prometu,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racio-
nalno izvajanje koncesionirane dejavnosti,

– da ima zaposlene voznike, ki imajo strokovno izo-
brazbo najmanj IV. stopnje zahtevnosti za izvajanje konce-
sionirane dejavnosti,

– da je lastnik enega ali več vozil, primernih za javne
potniške prevoze, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo pred-
pisi o varnosti cestnega prometa in normativi EGS,

– da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča
za svoje avtobuse in prostore za vzdrževanje vozil,

– da ima zaposlene voznike avtobusov, ki aktivno ob-
vladajo slovenski jezik,

– da ima direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za
prevoze uspešno opravljen preizkus strokovne usposoblje-
nosti,

– da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper pre-
moženje, gospodarstvo ali varnost javnega prometa ali kaz-
novan za storjen prekršek opravljanja prevozov oseb ali stva-
ri v notranjem in mednarodnem cestnem prometu,

– da ima reference na področju opravljanja koncesio-
nirane dejavnosti.

Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogo-
jev z ustreznimi listinami ali priporočili o dosedanjih izkuš-
njah in referencah na področju izvajanja javnega potniškega
prometa.

5. člen
(javni razpis in izbira koncesionarja)

Javni razpis za izbiro koncesionarja strokovno pripravi
in izvede pristojni občinski organ v roku treh mesecev po
objavi tega odloka.

Javni razpis v imenu Občine objavi župan v Uradnem
listu RS.

Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisne-
ga roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
S pričetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo
razpisna dokumentacija, v kateri se podrobneje opredelijo
kriteriji iz koncesijskega akta za opravljanje gospodarske
javne službe. Oblika plačevanja in metodologija za oblikova-
nje cen storitev za gospodarsko javno službo sta obvezni
sestavni del razpisne dokumentacije.

Javni razpis uspe, če do roka določenega v razpisu,
ponudbo pravočasno in pravilno vloži najmanj en vlagatelj.
Po vsebinski ocenitvi mora ostati najmanj ena popolna vlo-
ga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa. Če javni razpis
ne uspe, ali če ni popolnih vlog, se javni razpis v roku
najmanj 60 dni ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji.
Če je neuspešen tudi ponovni javni razpis, se uporabijo
določila za neposredni prenos opravljanja gospodarske jav-
ne službe.

Na podlagi opravljene analize o izbiri koncesionarja
odloči tajnik občine z upravno odločbo po zakonu o splo-
šnem upravnem postopku in v skladu z zakonom o lokalni
samoupravi.

Ponudnik, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko na podlagi
določil splošnega upravnega postopka v roku 15 dni vloži
pritožbo na župana Občine Tržič. O pritožbah kandidatov
odloča v upravnem postopku župan občine. Njegova odloči-
tev je dokončna.

Župan v imenu in za račun občine z izbranim koncesio-
narjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti odloč-
be sklene koncesijsko pogodbo.

6. člen
(začetek in trajanje koncesije)

Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe in traja tri leta.

7. člen
(podelitev koncesije)

S podelitvijo koncesije za izvajanje prevozov učencev
koncesionar zagotavlja uporabnikom iz 3. člena tega odloka
kvalitetno in neprekinjeno opravljanje storitev, ki so predmet
koncesije.

8. člen
Linije avtobusnih prevozov za uporabnike iz 3. člena

tega odloka se izvajajo za potrebe osnovnih šol in se vsako
leto pred začetkom novega šolskega leta na novo določijo v
soglasju s koncedentom in za vsako osnovno šolo posebej.

Dogovor o linijah avtobusnih prevozov se pred začet-
kom šolskega leta pripravi v pisni obliki in se posreduje
koncedentu in vsaki osnovni šoli v Občini Tržič posebej.

9. člen
(javna pooblastila)

Občina Tržič bo koncesionarju podelila javno poobla-
stilo, in sicer izključno pravico opravljanja koncesionirane
dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe na območju
Občine Tržič.

10. člen
(potek koncesije)

Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja za uporabnike kontinuirano in kvalitet-

no izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da pri opravljanju koncesionarnih storitev dosledno

upošteva tehnične, strokovne, organizacijske in druge stan-
darde ter normative in cene, dogovorjene s koncedentom
ali aktom lokalne skupnosti.

11. člen
(cene prevozov)

Občina Tržič iz sredstev javne porabe zagotavlja del
sredstev za izvajanje šolskih prevozov. Višina subvencij se
oblikuje na podlagi obrazloženega predloga koncesionarja.

Višina, vir in način subvencioniranja se opredeli v kon-
cesijski pogodbi.

12. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar koncesije ne more prenesti na druge
osebe.

Koncesionar v soglasju s koncedentom lahko prenese
in sklepa pogodbe za izvajanje posameznih aktivnosti pri
opravljanju javne službe s podizvajalci, vendar v odnosu do
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občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopa v
svojem imenu.

13. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja občinski upravni organ oziroma pooblašče-
na institucija.

Nadzor se lahko izvrši kadar koli in brez poprejšnje
napovedi.

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja
redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb. Izvajalec nad-
zora se izkaže s pooblastilom. O opravljenem nadzoru se
piše zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncedenta in
koncesionarja.

14. člen
(obveznosti koncesionarja)

Koncesionar je dolžan oziroma mora:
– izvajati trajno notranjo kontrolo nad izvajanjem predpi-

sanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom,

– izvajati kontrolo glede vozil in drugih ukrepov, od
katerih je odvisna varnost cestnega prometa,

– odgovarjati za svoje delavce in v primerih kršitev us-
trezno ukrepati,

– na zahtevo koncedenta predložiti le-temu poročila o
stanju vozil in opravljenih potrebnih vzdrževalnih delih, po
lastni presoji pa lahko tudi v drugih primerih.

15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe ne sme prizadeti pra-

vic uporabnikov iz 3. člena tega odloka. Koncesionar pravi-
loma ne sme odpovedati koncesijske pogodbe med šolskim
letom, razen v soglasju s koncedentom.

16. člen
(potek koncesije)

Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za ka-
terega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji,
navedenimi v pogodbi ne podaljšata. Koncesijska pogodba
preneha na podlagi odpovedi koncesionarja, če jo sporoči v
pisni obliki z obrazložitvijo in s postavitvijo odpovednega
roka, ki ne sme biti krajši od enega leta.

17. člen
(razdrtje koncesije)

Stranki se sporazumeta za razdrtje v primeru, da sogla-
sno ugotovita, da zaradi bistveno spremenjenih okoliščin
ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih ena-
kovredno ocenjenih okoliščin opravljanje dejavnosti kot jav-
ne službe ni umestno, ali da je opravljanje dejavnosti pod
pogoji iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.

18. člen
(odkup koncesije)

Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije. Pogoji odkupa se določijo v koncesijski pogodbi.

19. člen
(odvzem koncesije)

Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo
brez odškodnine.

Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo
ne glede na določbe koncesijske pogodbe v naslednjih
primerih:

– nepravočasen pričetek izvajanja koncesije glede na
rok, določen s koncesijsko pogodbo,

– izpad opravljanja storitev javne službe v obdobju,
daljšem od enega dne v celoti ali na katerikoli liniji po krivdi
koncesionarja,

– zaradi tehnično neustrezne kvalitete vozil,
– neupravičeno odklanjanje opravljanja prevoza zainte-

resiranim uporabnikom za linije, katere ima koncesionar
registrirane,

– nespoštovanje koncesijske pogodbe.

20. člen
(višja sila)

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile.

Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile,
lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi spo-
razuma med koncedentom in koncesionarjem.

Koncesionar mora o prekinitvi prevoza takoj, ko nasto-
pijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev obvestiti konce-
denta, uporabnike iz 3. člena tega odloka ter javnost preko
sredstev javnega obveščanja.

21. člen
(plačilo škode)

Za škodo, ki jo zaradi izvajanja ali pri izvajanju službe
povzročijo koncesionar ali pri njem zaposleni delavci ali
pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim
osebam, je odgovoren koncesionar po pravilih, ki urejajo
odgovornost podjetij oziroma družb.

22. člen
(veljavnost)

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

Št. 601-011/96-04
Tržič, dne 23. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

4010. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič

Na podlagi 10., 16. člena in drugega odstavka 77.
člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in
33/97) je Občinski svet občine Tržič na 29. redni seji dne
16. 9. 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje

zaposlovanja v Občini Tržič
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1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za

dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Ob-
čini Tržič (v nadaljevanju: sredstva za pospeševanje zaposlo-
vanja).

Cilj pospeševanja zaposlovanja je odpiranje novih de-
lovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlova-
nja mladih v Občini Tržič.

2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se zagotavljajo

iz sredstev proračuna Občine Tržič in drugih sredstev.

3. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo

kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškemu

zavodu za zaposlovanje – Uradu za delo Tržič (v nadaljeva-
nju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ
prijavljena kot brezposelna oseba,

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ima status
presežnega delavca,

– zaposlitev za določen čas osebe, ki ji je to prva
zaposlitev (za čas opravljanja pripravništva).

4. člen
Za sredstva za pospeševanje zaposlovanja lahko za-

prosijo:
– delodajalci – pravne in fizične osebe z do 250 zapo-

slenimi s sedežem ali dejavnostjo v Občini Tržič, ki so v
obdobju določenim z razpisom zaposlili brezposelno osebo
iz 3. člena tega pravilnika,

– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpi-
som uresničijo samozaposlitev.

5. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi:
1. brezposelna oseba za samozaposlitev znaša 3000

točk,
2. delodajalec za zaposlitev osebe iz druge, tretje in

četrte alinee 3. člena znaša 1000 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan Občine

Tržič glede na razpoložljiva sredstva za ta namen.

6. člen
Pogoj za pridobitev sredstev je, da brezposelna oseba

izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je bil prijavljen na RZZ najmanj štiri mesece pred

dnem zaposlitve,
– ima stalno prebivališče v Občini Tržič,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v kole-

darskem letu,
– ima sedež dejavnosti v Občini Tržič (velja za samoza-

poslene).

7. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo

na podlagi razpisa, ki ga objavi župan Občine Tržič, v sred-
stvih javnega obveščanja.

8. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje

zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševa-

nje zaposlovanja,

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za pridobitev sredstev,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobi-

jo opravičene osebe,
– pogoje, ki jih morajo nosilci izpolnjevati,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora vloga vsebovati in dokumentacijo,

ki jo mora prosilec priložiti,
– naslov na katerega se prošnje vložijo,
– rok, v katerem bo župan občine sprejel in posredoval

sklep o odobritvi sredstev.

9. člen
Vsi prosilci morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo

subvencijo registrira na kot brezposelna oseba oziroma do-
kazilo da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjiži-
ce ali overjena izjava prositelja),

– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote
Tržič o stalnem prebivališču v Občini Tržič,

– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
delodajalci pa še:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za

opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.),
oziroma

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje regi-
strirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe).

10. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema urad občinske upra-

ve, pristojen za gospodarstvo. Vloge praviloma enkrat me-
sečno pregleda posebna komisija za dodeljevanje sred-
stev za pospeševanje zaposlovanja, ki jo imenuje župan v
sestavi:

predsednik: – predstavnik občinske uprave
Občine Tržič,

člani: – predstavnik pristojnega odbora
Občinskega sveta občine Tržič,
– predstavnik RZZ.

11. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlova-

nja sprejme župan na podlagi predloga komisije.

12. člen
Delodajalec oziroma samozaposlena oseba na podlagi

sklepa župana sklene z Občino Tržič pogodbo o sofinanci-
ranju zaposlovanja. Občina Tržič sredstva nakaže na žiro
račun prosilca, v roku 30 dni po predložitvi dokazila o zava-
rovanju za vrnitev sredstev v primerih:

– prenehanja opravljanja pridobitne dejavnosti,
– iz 13. člena tega pravilnika.

13. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega

pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve
pogodbe oziroma pred pretekom pripravniškega obdobja,
mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno ose-
bo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od ugotovitve
komisije iz 10. člena. Morebitni krivdni razlog osebe pri
prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delo-
dajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da
vrne sredstva občini.

Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se po-
veča za obrestno mero določeno v pogodbi.

V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije
dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
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V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj se
terjatev prijavi v stečajno maso.

14. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu

svetu občine Tržič o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za pospeševanje zaposlovanja.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 111-01/98-07
Tržič, dne 5. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

ŽALEC

4011. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi pomožnih objektov in drugih objektov,
naprav in del, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za
objekte oziroma za posege v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne ob-
jekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 20. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je
Občinski svet občine Žalec na 37. seji dne 29. 10. 1998
sprejel

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

pomožnih objektov in drugih objektov, naprav
in del, za katere ni potrebno lokacijsko

dovoljenje

1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o dolo-

čitvi pomožnih objektov in drugih objektov, naprav in del, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št.
1/87, 14/87 in 7/97) se spremeni enajsta alinea 2. člena,
tako da glasi:

»– čebelnjaki brez bivalnega ali drugega dodatnega
prostora do bruto tlorisne površine 12 m2, v pritlični leseni
izvedbi (konstrukcija, fasada in tlak so leseni in brez toplotne
izolacije) z montažnimi točkovnimi temelji in vrtne lope za
vrtno orodje, brez zidanih ali pasovnih temeljev na površinah
za organizirano vrtičkarstvo, če ne presegajo 3 m2 skupne
tlorisne površine in 2,20 m višine kapne lege. Za postavitev
čebelnjaka je potrebno pridobiti soglasje čebelarskega dru-
štva na območju, kjer bo prosilec postavil čebelnjak in mne-
nje kmetijske svetovalne službe.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35200-010/96-08
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

4012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
razglasitvi dendroloških spomenikov in
spomenikov oblikovane narave v Občini Žalec

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni
list RS, št. 26/92) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 34/95 in 16/96), je Občinski svet občine Žalec
na 37. seji dne 29. oktobra 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o razglasitvi dendroloških spomenikov
in spomenikov oblikovane narave

v Občini Žalec

1. člen
V odloku o razglasitvi dendroloških spomenikov in spo-

menikov oblikovane narave v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 40/97) se spremeni in dopolni 4. člen, tako da glasi:

Za dendrološke spomenike se razglasijo:
1. Orjaška sekvoja na Plevni
– sekvoja (Sequoiadendron giganteum), oznaka:

NS 155,
– lokacija: pri vhodu v dvorec Plevna, sestavni del par-

ka, parc. št. 849/1, k.o. Gotovlje,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 16.
2. Kočetov kostanj v Mariji Reki
– pravi kostanj (Castanea sativa),
– lokacija: ob Kočetovi domačiji na sedlu med Matka-

mi in Veliko Reko, parc. št. 36, k.o. Matke,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 44.
3. Gradišekova lipa v Veliki Reki
– lipa (Tilia plathyphyllos),
– lokacija: pred domačijo Gradišekovih v Mariji Reki,

parc. št. 24, k.o. Marija Reka,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 33, 34.
4. Otavnikov kostanj v Veliki Reki
– pravi kostanj (Castanea sativa),
– lokacija: pod cesto za Otavnikovim kozolcem (doma-

čija Zapeternik) v Veliki Reki, parc. št. 69a, k.o. Marija
Reka,

– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 44.
5. Sedminekov jesen v Sp. Rojah
– veliki jesen (Fraxinus excelsior),
– lokacija: ob cesti Vrbje-Šempeter v Sp. Rojah, parc.

št. 995/1, k.o.Šempeter,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 25.
6. Šeneška Lipa
– lipa (Tilia plathyphyllos),
– lokacija: v parku ob dvorcu Šenek, parc. št. 987/1,

k.o. Polzela,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 13
7. Tulipovec v Šeneku
– tulipovec (Liliodendron tulipifera),
– lokacija: v parku ob dvorcu Šenek, parc. št. 987/1,

k.o. Polzela,
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– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 13.
8. Beli gaber v Šeneku
– beli gaber (Carpinus betulus),
– lokacija: v parku ob dvorcu Šenek, parc. št. 987/1,

k.o. Polzela,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 13.
9. Robinija na Polzeli
– robinija (Robinia pseudoacacija),
– lokacija: med glavno cesto in cerkvijo na Polzeli,

parc. št. 834, k.o. Polzela,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 13.
10. Čuga v Šeneku
– kanadska čuga (Tsuga canadensis),
– lokacija: v parku ob dvorcu Šenek, parc. št. 987/1,

k.o. Polzela,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 13.
11. Vrba žalujka v Preboldu pod Žvajgo
– vrba žalujka (Salix babylonica),
– lokacija: v Preboldu pri odcepu makadamske ceste

na Žvajgo, parc. št. 585/3, k.o. Prebold,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 24.
12. Zelena duglazija v Šmatevžu
– zelena duglazija (Pseudotsuga taxifolia var. virid.),
– lokacija: v parku ob dvorcu Štrovsenek v Šmatevžu,

parc. št. 4/1, k.o. Šmatevž,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 12, 22.
13. Platana v Šmatevžu
– platana (Platanus acerifolia),
– lokacija: na dvorišču obrata LI Gomilsko, del parka

ob dvorcu Štrovsenek v Šmatevžu, parc. št. 2/1, k.o. Šma-
tevž,

– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 12.
14. Stiplovškov hrast
– hrast-dob (Quercus robur),
– lokacija: na dvorišču kmetije Stiplovšek v Kapli, parc.

št. 82, k.o. Ojstriška vas,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 21.
15. Golavškova lipa v lokah pri Taboru
– lipa (Tilia plathyphyllos),
– lokacija: pred Golavškovo (Ramšakovo) domačijo v

Lokah pri Taboru, parc. št. 54, k.o. Črni vrh,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 31.
16. Zorkova lipa na Vranskem
– lipa (Tilia plathyphyllos),
– lokacija: pred Zorkovo graščino pod cerkvijo Sv. Je-

ronima, parc. št. 25, k.o. Jeronim,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Gornji Grad 29.
17. Pirnatov topol v Grižah
– črni topol (Populus nigra),
– lokacija: ob Artišnici v sp. Grižah, parc. št. 1773,

k.o. Zabukovica,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 26.
18. Bela vrba v Kasazah
– bela vrba (Salix alba),
– lokacija: nasproti gostilne pri mostu čez Savinjo v

Kasazah, parc. št. 303/1, k.o. Kasaze,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 27.
19. Hruška v Sv. Lovrencu pri Preboldu
– hruška (Pyrus sp.),
– lokacija: pred kmetijo Kač v Sv. Lovrencu, parc. št.

71, k.o. Gornja vas,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 24.
20. Skorš pri Vrtačnikovi domačiji
– skorš (Sorbus domestica),
– lokacija: ob kmetiji Vrtačnik v Podgorju pri Letušu,

parc. št. 52, k.o. Letuš,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Šoštanj 41,

21. Lipa v Petrovčah
– lipa (Tilia plathyphyllos),
– lokacija: v središču Petrovč v bližini cerkve, parc. št.

688/1, k.o. Petrovče,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 27.
22. Črni topol v Grižah
– črni topol (Populus nigra),
– lokacija: pri kapelici ob cesti Griže – Zibika, parc. št.

2060, k.o. Zabukovica,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 36.
23. Vadlanov topol v Zaklu
– črni topol (Populus nigra),
– lokacija: pri domačiji Vadlan v Zaklu pri Gomilskem,

parc. št. 581/36, k.o. Trnava,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 12, 13.
24. Guzejeva bukev na Gozdniku
– bukev ( Fagus sylvatica),
– lokacija: na severnem pobočju Gozdnika, parc. št.

1231, k.o. Pongrac,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 46.
25. Cevzarjeva bukev v Andražu
– bukev ( Fagus sylvatica),
– lokacija: v gozdu v bližini Cevzarjeve domačije v An-

dražu, parc. št. 379/1, k.o. Andraž,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Šoštanj 44.
26. Marovtova smreka pod Dobrovljami
– smreka (Picea abies),
– lokacija: v vrtači ob cesti na Dobrovlje, parc. št.

1339, k.o. Podvrh,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 1.
27. Zeleni bor pri novem Kloštru
– zeleni bor (Pinus strobus),
– lokacija: pred vhodom v dvorec Novi Klošter, sestav-

ni del parka, parc. št. 20/1, k.o. Založe,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 14.
28. Hribarjeva tisa (I) v Mariji Reki
– tisa (Taxus baccata),
– lokacija: v Hribarjevem gozdu pod cesto mimo smu-

čišča Smrekovina, parc. št. 891, k.o. Marija Reka,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 43.
29. Hribarjeva tisa (II) v Mariji reki
– tisa (Taxus baccata),
– lokacija: v Hribarjevem gozdu pod cesto mimo smu-

čišča Smrekovina, par. št. 891, k.o. Marija Reka,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 43.
30. Majheničeva smreka v Dobriču
– smreka (Picea abies),
– lokacija: ob serpentinah ceste pod sušilnico v Dobri-

ču, parc. št. 400/1, k.o. Dobrič,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Šoštanj 43.
31. Tisa v Dobrteši vasi
– tisa (Taxus baccata),
– lokacija: pri železniški postaji v Dobrteši vasi, parc.

št. 1179/4, k.o. Šempeter,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 14.
32. Ahačičev mokovec v Mariji Reki
– mokovec (Sorbus aria),
– lokacija: Mala Reka, parc. št. 232, k.o. Marija Reka,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 33.
33. Breznikarjeva bodika v Mariji reki
– bodika oziroma »božji les« (Ilex aquifolium),
– lokacija: Mala Reka, parc. št. 154/1, k.o. Marija

Reka,
– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 33.
34. Dežnikarjeva lipa v Kaplji vasi
– lipa (Tilia plathyphyllos),
– lokacija: pri Dežnikarjevi domačiji (Jesenik) v Kaplji

vasi pri Preboldu, ob planinski poti Žvajga–Prebold, parc.
št. 205, k.o. Latkova vas,
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– kartna priloga: TTN 5 in PKN 5 – Celje 33.
Namen zaščite je ohranjanje krajinsko oblikovnega,

kulturno zgodovinskega, učno vzgojnega in turističnega po-
mena. Splošne razvojne usmeritve pa so ohranjanje, vzdrže-
vanje ugodnih rastnih razmer in ustrezna vključitev v krajin-
sko ureditev okolice. Za vse dendrološke spomenike velja
varstveni režim za dendrološke naravne spomenike.

Sestavni del odloka je kataster dendroloških spomeni-
kov (podan v prilogi), ki vsebuje:

– seznam vseh dreves-dendroloških spomenikov in pre-
gledna tabela,

– zbirno karto M 1:50.000, s prikazom vseh dendro-
loških spomenikov in evidenčne liste:

– s podrobnejšim opisom posameznega drevesa z di-
menzijami,

– z opisom rastišča,
– z lastništvom,
– razvojne usmeritve za posamezne dendrološke spo-

menike,
– lokacijo – grafični prikaz (izrezi iz TTN 5 in TKN 5),
– s fotodokumentacijo.

2. člen
V odloku o razglasitvi dendroloških spomenikov in spo-

menikov oblikovane narave v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 40/97) se spremeni in dopolni 13. člen, tako da se na
koncu prvega odstavka doda nov stavek:

Občina Žalec ima predkupno pravico pri nakupu zem-
ljišč, na katerih stojijo s tem odlokom razglašeni dendrološki
spomeniki.

3. člen
Ta spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 61600/002/96
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

4013. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
statusnem in upravljalskem preoblikovanju
Komunalnega podjetja Žalec v “Javno
komunalno podjetje Žalec”, d.o.o.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), določil
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 30/93,
29/94, 82/94), 16. člena odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94) in 20. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96,
1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 29. 10.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o statusnem in upravljavskem preoblikovanju
Komunalnega podjetja Žalec v “Javno

komunalno podjetje Žalec”, d.o.o.

1. člen
V odloku o statusnem in upravljavskem preoblikovanju

Komunalnega podjetja Žalec v “Javno komunalno podjetje
Žalec”, d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/94 in 31/98 ) se
spremeni in dopolni prvi, drugi in tretji, odstavek 10.a člena
odloka, tako da se na novo glasijo:

»Skupščino javnega podjetja do 31. 12. 1998 sestav-
lja sedem članov.

Občinski svet imenuje pet članov skupščine in pri tem
upošteva teritorialno zastopanost.

Po položaju sta člana skupščine tudi župan in predstoj-
nik strokovne službe ustanovitelja za okolje, prostor in ko-
munalne zadeve občine.«

2. člen
Za tretjim odstavkom 10.a člena se doda nov odsta-

vek, ki glasi:
»Skupščino javnega podjetja od 1. 1. 1999 dalje

predstavljajo vsakokratni župani občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec ali od njih pooblaščene
osebe.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35300/155/98
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

4014. Sklep o imenovanju člana volilne komisije

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

S K L E P
o imenovanju člana volilne komisije

1
V občinski volilni komisiji novoustanovljene Občine Pre-

bold, se razreši funkcije namestnika člana:
Marjan Golavšek, roj. 1963, Matke 34 b, 3312 Pre-

bold
in imenuje za namestnika člana:
Zvone Breznikar, roj. 1969, Matke 79, 3312 Prebold.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00607/0001/98
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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VLADA

4015. Uredba o uvedbi začasne dodatne posebne
uvozne dajatve za določeno blago

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Marakeškega
sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske ogranizacije,
6. člena sporazuma o posebnih zaščitnih ukrepih (Uradni list
RS – mednarodne pogodbe, št. 10/95) ter 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 uvedbi začasne dodatne posebne uvozne

dajatve za določeno blago

1. člen
S to uredbo se uvaja začasna dodatna posebna uvozna

dajatev, ki se plačuje pri uvozu prašičjega mesa, ki je nave-
deno v prilogi k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Začasna

dodatna posebna uvozna dajatev se plačuje v višini, kot je
določeno v prilogi k tej uredbi.

Začasna dodatna posebna uvozna dajatev iz prejšnje-
ga odstavka se plačuje do preklica.

2. člen
Obračun, plačilo, naknadni obračun, odpust, povračilo

in oprostitev plačila, zavarovanje plačila ter obračun kom-
penzacijskih obresti za začasne dodatne posebne uvozne
dajatve za blago iz prejšnjega člena se izvajajo v skladu s
carinskimi predpisi.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 424-11/98-1
Ljubljana, dne 19. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA

Tarifna Poimenovanje Višina začasne dodatne
oznaka posebne uvozne dajatve

SIT/kg

1 2 3

0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:

0203 11 – – trupi in polovice:
0203 11 100 – – – domačih prašičev 68,00
0203 11 900 – – – drugo – divjih prašičev 68,00
0203 12 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 12 110 – – – – šunke in njihovi kosi 98,00
0203 12 190 – – – – plečeta in njihovi kosi 98,00
0203 12 900 – – – drugo – divjih prašičev 98,00
0203 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 19 110 – – – – prednji deli in njihovi kosi 110,00
0203 19 130 – – – – ledja in njihovi kosi s kostmi 110,00
0203 19 150 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi 110,00

– – – – drugo:
0203 19 550 – – – – – brez kosti 110,00
0203 19 590 – – – – – drugo 110,00
0203 19 900 – – – drugo (npr. divjih prašičev) 110,00

– Zamrznjeno:
0203 21 – – trupi in polovice
0203 21 100 – – – domačih prašičev 68,00
0203 21 900 – – – drugo – divjih prašičev 68,00
0203 22 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 22 110 – – – – šunke in njihovi kosi 98,00
0203 22 190 – – – – plečeta in njihovi kosti 98,00
0203 22 900 – – – drugo – divjih prašičev 98,00
0203 29 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 29 110 – – – – prednji deli in njihovi kosi 100,00
0203 29 130 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi 100,00
0203 29 150 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi 100,00

– – – – drugo:
0203 29 550 – – – – – brez kosti 100,00
0203 29 590 – – – – – drugo 100,00
0203 29 900 – – – drugo – divjih prašičev 100,00
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MINISTRSTVA

4016. Dopolnitev meril za prehode med študijskimi
programi

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na podla-
gi 39. in 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 67/93) na 3. seji dne 16. 10. 1998 sprejel

D O P O L N I T E V   M E R I L
za prehode med študijskimi programi

I
V merilih za prehode med študijskimi programi (Uradni

list RS, št. 45/94) 9. točka za naslovom »Študijski progra-
mi, sprejeti pred 1. 1. 1994« postane 8. točka. Spremeni
se tako, da glasi:

»Merila od 4. do 7. točke se uporabljajo tudi za progra-
me, ki so bili sprejeti pred 1. 1. 1994.«

II
Za novo 8. točko doda točka 8.a, ki glasi:
“8.a Prehod iz višješolskih strokovnih programov v pro-

grame za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Visokošolski zavod lahko odloči, da je mogoč prehod

iz končanega programa za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 12/96) v drugi letnik sorodnega študij-
skega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.

Za prehod, opredeljen v prejšnjem odstavku, je treba
imeti diplomo o končanem programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe, poleg tega pa se upoštevajo:

– izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe,

– povprečna ocena opravljenih obveznosti v višji stro-
kovni šoli najmanj 8,

– opredelitev diferencialnih izpitov in drugih študijskih
obveznosti iz prvega letnika, ki jih mora študent opraviti, če
želi napredovati ter diplomirati v programu za pridobitev viso-
ke strokovne izobrazbe,

– število razpoložljivih študijskih mest,
– opredelitev izpitov in drugih obveznosti iz končanega

programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe (npr. prak-
tično usposabljanje), ki se lahko priznajo.

Natančnejši pogoji in merila za prehod se določijo v
študijskem programu.«

III
Prejšnja 8. točka z naslovom »Postopek« postane

9. točka.

IV
Dopolnjena merila začnejo veljati z dnem, ko so bila

sprejeta. Objavijo se v Uradnem listu RS.

Ljubljana, dne 15. novembra 1998.

Predsednik
Sveta za visoko šolstvo

Republike Slovenije
prof. dr. Dane Melavc l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3920. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za

varstvo okolja 6121
3921. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzorne-

ga odbora Sklada za financiranje razgradnje Nu-
klearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktiv-
nih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 6121

3922. Odlok o razrešitvi in imenovanju namestnika pred-
sednika Republiške volilne komisije 6121

3923–3972. Odloki o izvolitvah v sodniško
funkcijo 6122–6131

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3973. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 6132
3974. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 6132

VLADA
4015. Uredba o uvedbi začasne dodatne posebne uvoz-

ne dajatve za določeno blago 6202
3975. Sklep o merilih za priznanje enkratne letne na-

grade za uspešno poslovanje direktorjev javnih
zavodov 6132

MINISTRSTVA
3976. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih

teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za po-
dročje tehnološkega razvoja 6133

3977. Pravilnik o spremembah pravilnika o obratovalnem
času prodajaln 6134

4016. Dopolnitev meril za prehode med študijskimi pro-
grami 6203

BANKA SLOVENIJE
3978. Sklep o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih

obrestnih merah Banke Slovenije 6137
3979. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank

in hranilnic 6137

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3980. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj

svetnikov državnih tožilstev 6138
3981. Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju dr-

žavnih tožilstev v Republiki Sloveniji 6138

OBČINE
BELTINCI

3982. Odlok o oglaševanju v Občini Beltinci 6149
3983. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika

predsednika, treh članov in treh namestnikov čla-
nov nove občinske volilne komisije 6153

DIVAČA
3984. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Divača za leto 1998 6153
3985. Odlok o turistični taksi v Občini Divača 6153
3986. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-

nega samoprispevka v Krajevni skupnosti Divača
za vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači 6156
DOL PRI LJUBLJANI

3987. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998 6157

Stran
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HRASTNIK
3988. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega plana za območje Ob-
čine Hrastnik, dopolnitev v letu 1997 6157

KAMNIK
3989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Kamnik za leto 1998 6166
3990. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih

za določanje plačil storitev 6166
3991. Odlok o turistični taksi v Občini Kamnik 6168
3992. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne ko-

misije Kamnik 6168

KOBARID
3993. Sklep o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini

Kobarid 6169
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