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MINISTRSTVA

4029. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi
odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih
bolezni v letu 1999

Na podlagi tretje alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) ter 99. čle-
na zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl.
US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi

odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih
bolezni v letu 1999

1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene

živalske kužne bolezni, morajo veterinarske organizacije, ki
opravljajo javno veterinarsko službo na primarni, sekundarni
in terciarni ravni (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organi-
zacije) opraviti v letu 1999 s to odredbo predpisane ukrepe.

Naloge javne veterinarske službe izvajajo:
1. na primarni ravni: zasebne veterinarske organizaci-

je, ki imajo koncesijo (v nadaljnjem besedilu: primarne vete-
rinarske organizacije);

2. na sekundarni ravni:
a) Veterinarski zavod Slovenije na območju cele repub-

like (v nadaljnjem besedilu: VZS),
b) v osemenjevalnih središčih in vzrejališčih plemenja-

kov: veterinarska postaja v osemenjevalnem središču,
c) preskrbo veterinarskih organizacij z zdravili in sredstvi

za dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo: veledrogerije;
3. na terciarni ravni: Veterinarski inštitut Slovenije na

Veterinarski fakulteti (v nadaljnjem besedilu: VIS).

2. člen
V tej odredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Reja živali je skupina živali, ki živijo v zaključeni enoti

in so pod veterinarskim sanitarnim nadzorom. Z rejo se
ukvarja rejec, ki je lahko fizična ali pravna oseba.

2. Vzrejno središče je reja plemenskih živali, kjer rejec
posluje v skladu s selekcijskim in rejskim programom za
tisto vrsto in pasmo plemenskih živali, za katero ima poobla-
stilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. Osemenjevalno središče so objekti, ki so namenjeni
zbiranju živalskega semena in se uporabljajo izključno za

živali donorje, ter izpolnjujejo pogoje pravilnika o zdravstveni
ustreznosti plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih ce-
lic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97) in so pod državno
veterinarsko kontrolo.

4. Živali v naravnem pripustu so kategorija živali, ki so
oplojene na naravni način in so namenjene za prirodni raz-
plod.

5. Plemenske živali so kategorija živali, ki so namenje-
ne in odbrane za načrtno razmnoževanje. Imeti morajo zna-
no poreklo in oceno plemenske vrednosti, predpisano iden-
tifikacijo in znanega lastnika.

6. Osemenjevanje je zooprofilaktična metoda za pre-
prečevanje in zatiranje živalskih spolnih in drugih kužnih
bolezni ter zootehnični ukrep, ki omogoča kontrolirano in
kvalitetno spremembo plemenskega sestava živalske popu-
lacije.

7. Valilna jajca so oplojena jajca iz plemenskih jat vseh
vrst pernatih živali.

8. Matična jata perutnine: je jata perutnine, ki nese
valilna jajca za nadaljnji razplod.

9. Plemenska jata ribje jate odbranih samcev in samic
rib, namenjenih za razplod.

10. Reje, proste bolezni so reje, proste določene kuž-
ne bolezni, ki se zatira po zakonu o veterinarstvu in njegovih
podzakonskih aktih.

11. Organizirana reja reje, kjer rejec združuje svoje
interese prek posebnih organizacij.

12. Kobilarna je organizirana reja plemenskih kobil in
žrebcev za razplod proizvodnih in športnih konjev.

13. Vzrejališče čebeljih matic je vzreja, s katero uprav-
lja pooblaščena (od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano) pravna ali fizična oseba, ki vzreja in daje v promet
čebelje matice.

14. Vzrejališče plemenskih ribjih jat je vzreja, s katero
upravlja pooblaščena (od ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano) pravna ali fizična oseba, ki vzreja in daje v
promet plemenski ribji material.

15. Lokacija vzrejališča plemenskih rib ali čebeljih ma-
tic je mesto, kjer se vzreja in daje v promet plemenski ribji
material ali čebelje matice.

16. Plemenilna postaja je objekt, kjer se uporabljajo
plemenske živali (plemenjaki) za razplod.

17. Nadaljnje nasajanje rib je naselitev rib v izpraznjen
in razkužen ribnik.

18. Skupni hlevski vzorec mleka je povprečni vzorec
mleka ene molže vseh molznic v hlevu.
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19. Redni zakol je zakol živali, ki so veterinarsko-sani-
tarno pregledane pred klanjem in zaklane v registriranem
objektu za klanje živali, meso in organi pa pregledani po
klanju.

3. člen
Bolezni, ki se odkrivajo in preprečujejo po tej odredbi,

so:
– atipična kokošja kuga,
– bolezen Aujeszkega,
– bolezen Gumboro,
– bruceloza,
– enzootska goveja levkoza,
– eritrodermatitis pri krapih,
– epidemični tremor,
– garje,
– goveja spongiformna encefalopatija,
– goveja virusna diareja-mukozna bolezen (GVD-MB),
– huda gniloba čebelje zalege,
– infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustular-

ni vulvovaginitis (IBR/IPV),
– infekciozni bronhitis pri perutnini,
– infekciozni metritis kopitarjev,
– infekciozna hematopoetska nekroza,
– klamidijsko zvrgavanje ovc,
– klasična prašičja kuga,
– kokošji tifus,
– konjski arteritis,
– kužna malokrvnost,
– konjski virusni rinopneumonitis,
– leptospiroza,
– Marekova bolezen,
– nozemavost,
– paratuberkuloza,
– prašičji respiratorni in reproduktivni sindrom,
– pršičavost čebel,
– psitakoza,
– Q-mrzlica,
– salmoneloza,
– spomladanska viremija pri krapih,
– steklina,
– šumeči prisad,
– tuberkuloza,
– tularemija,
– trihomoniaza,
– virusna hemoragična septikemija pri postrvih,
– virusno vnetje želodca in črevesja pri prašičih,
– vranični prisad,
– vrtoglavost postrvi.
Veterinarski inšpektor izpostave veterinarske inšpekci-

je pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) z odločbo določi
veterinarskim organizacijam roke za izvedbo posameznih
del iz te odredbe.

Veterinarske organizacije morajo o opravljenem delu
mesečno poročati na predpisanih obrazcih. Primarne veteri-
narske organizacije morajo na območne izpostave veterinar-
ske inšpekcije mesečno predložiti račun za povračilo stro-
škov za izvedbo odrejenih ukrepov, iz katerega je razvidno,
da so bile pristojbine odvedene.

Veterinarska inšpekcija na podlagi poročila o opravlje-
nem delu ter predloženega računa ugotovi, ali je bil ukrep iz
te odredbe opravljen v skladu s predpisi in zahtevami iz te
odredbe ter s podpisom računa potrdi, da je bilo delo oprav-
ljeno v skladu s predpisi.

4. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti v skladu z na-

vodili proizvajalca cepiva oziroma tolikokrat in po takih meto-
dah, kot je potrebno, da so živali stalno zaščitene.

5. člen
Veterinarske organizacije, ki izvajajo preventivna cep-

ljenja oziroma diagnostične preiskave, morajo voditi eviden-
co, v katero vpišejo, ime in priimek ter bivališče oziroma
sedež imetnika živali, oznako (številko) živali, datum ceplje-
nja oziroma preiskave, ime cepiva, proizvajalca, rok uporab-
nosti in kontrolno številko cepiva ter rezultate diagnostične
preiskave.

Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna
cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisa-
na identifikacija in registracija, in še niso označene na pred-
pisan način, jih je treba označiti.

Veterinarske organizacije morajo spremljati zdravstve-
no stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati
pristojno izpostavo veterinarske inšpekcije o vseh stranskih
pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.

Krvne vzorce morajo veterinarske organizacije jemati
istočasno za vse preiskave pri posameznih vrstah živali.

Krvne vzorce in vzorce urina na vsebnost hormonov in
reziduov, morajo veterinarske organizacije odvzeti po po-
sebnem programu VURS.

6. člen
Preventivni ukrepi pri govedu:
I. V rejah
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti

goveda v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti do 30. aprila
1999 oziroma 3 tedne preden se živali ženejo na pašo.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
2. Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti

goveda v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
šumeči prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti do 30. aprila
1999 oziroma 3 tedne preden se živali ženejo na pašo.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
3. Proti steklini je treba cepiti govedo, ki se žene izven

naselij na pašo in je vso pašno sezono izven hleva.
Cepljenje je treba opraviti vsaj 3 tedne preden se živali

ženejo na pašo.
Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
4. Tuberkulinizirati je treba 50% vseh govedi, starejših

od 6 tednov, v Republiki Sloveniji (začetek XIII. tuberkulini-
zacije).

Tuberkulinizacijo z govejim tuberkulinom opravijo pri-
marne veterinarske organizacije.

5. Na brucelozo je treba enkrat letno preiskati vse
krave v laktaciji z metodo ELISA hlevskih mlečnih vzorcev.

Vzorce odvzame VZS v zbiralnicah mleka ob rednem
pregledu.

Preiskave opravi VZS.
V primeru pozitivnega hlevskega vzorca mleka se opra-

vijo serološke preiskave pri vseh živalih iz hleva v katerem so
bili ugotovljeni pozitivni reaktorji.

Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.
Preiskave opravi VIS.

6. Na enzootsko govejo levkozo, paratuberkulozo in
leptospirozo je treba v vseh rejah serološko pregledati krave
in breje telice po naslednjem vzorcu:
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Krave in breje telice Pregledati živali

– manj kot 10 1
– 10 do 20 2
– 20 do 50 3
– nad 50 3 in dodatnih 5% od števila živali nad 50.

Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.
Preiskave opravi VIS.

7. Na paratuberkulozo je treba preiskati s patohistolo-
ško in bakteriološko preiskavo vzorce črevesja (jejunum,
ileum, cekum, kolon) in črevesnih bezgavk govedi, ki so bile
serološko pozitivne. Preglede se opravi ob rednem zakolu
teh živali.

Vzorce odvzame VZS, preiskave opravi VIS.
8. Na govejo spongiformno encefalopatijo je treba ob

rednem zakolu pato-histološko pregledati možgane 80 go-
vedi starejših od 36 mesecev iz različnih delov države.

Vzorce odvzame VZS. Preiskave opravi VIS.
9. Na IBR/IPV in GVD-MB je treba serološko pregleda-

ti vsa goveda v tistih rejah bikovskih mater, ki so bile v letu
1998 proste obeh bolezni ali proste IBR/IPV in pozitivne na
GVD – MB.

Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.
Preiskave opravi VIS.

II. V vzrejnih in osemenjevalnih središčih in v naravnem
pripustu

1. Enkrat letno je treba vse bike tuberkulinizirati in
pregledati:

a) serološko na:
– brucelozo;
– infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustular-

ni vulvovaginitis;
– leptospirozo;
– Q-mrzlico;
– enzootsko govejo levkozo in
– paratuberkulozo.
b) na virusni antigen:
– govejo virusno diarejo-mukozno bolezen.
c) mikrobiološko na:
– genitalno kampilobakteriozo in
– trihomoniazo.
Tuberkulinizacijo z bovinim tuberkulinom opravijo in

vzorce odvzamejo veterinarske postaje v osemenjevalnem
središču, v naravnem pripustu pa primarne veterinarske or-
ganizacije.

Preiskave opravi VIS.

7. člen
Preventivni ukrepi pri drobnici:
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti

drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti do 30. aprila
1999 oziroma 3 tedne preden se živali ženejo na pašo.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
2. Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti

drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
šumeči prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti do 30. aprila
1999 oziroma 3 tedne preden se živali ženejo na pašo.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
3. Proti steklini je treba cepiti drobnico, ki se žene

izven naselij na pašo in je vso pašno sezono izven hleva.

Cepljenje je treba opraviti vsaj 3 tedne preden se živali
ženejo na pašo.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
4. Tuberkulinizirati je treba 50% ovc in koz v mlečni

proizvodnji in vse plemenske ovne in kozle.
Tuberkulinizacijo z govejim tuberkulinom opravijo pri-

marne veterinarske organizacije.
5. Na brucelozo je treba enkrat letno preiskati vse

plemenske ovne in kozle serološko z RVK ter serološko vse
plemenske ovne na Brucello ovis.

Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.
Preiskave opravi VIS.

6. Na klamidijsko zvrgavanje ovac in paratuberkulozo
je treba serološko pregledati 25% živali.

Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.
Preiskave opravi VIS.

7. Na paratuberkulozo je treba preiskati s patohistolo-
ško in bakteriološko preiskavo vzorce črevesja (jejunum,
ileum, cekum, kolon) in črevesnih bezgavk živali, ki so bile
serološko pozitivne. Preglede se opravi ob rednem zakolu
teh živali.

Vzorce odvzame VZS, preiskave opravi VIS.

8. člen
Preventivni ukrepi pri prašičih:
1. Proti klasični prašičji kugi je treba preventivno cepiti

prašiče v rejah, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma
50 ali več pitancev, ter prašiče, ki se krmijo s pomijami iz
prehrambenih obratov oziroma z ostanki iz prodajaln mesa
ali obratov mesne industrije.

Cepiti je treba tudi prašiče v rejah imetnikov živali, ki so
v polmeru 3 km okoli prašičerejskih farm, ki imajo več kot
10 000 živali.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije s
sevom K-lapiniziranega virusa.

2. Tuberkulinizirati je treba:
– vse plemenske merjasce;
– plemenske svinje neokuženih rej po naslednjem re-

prezentativnem vzorcu:

Plemenske svinje Tuberkulinizirati

– od 5 do 100 vse
– od 101 do 500 100
– od 501 do 2.000 200
– od 2.001 do 5.000 300

Tuberkulinizacijo z aviarnim tuberkulinom opravijo pri-
marne veterinarske organizacije.

3. Na bolezen Aujeszkega, virusno vnetje želodca in
črevesja prašičev, leptospirozo, prašičji respiratorni in re-
produktivni sindrom in brucelozo je treba pregledati s sero-
loškim pregledom kri:

– vseh plemenskih merjascev v Sloveniji enkrat letno,
merjascev v obmejnih upravnih enotah z Republiko Hrvaško
pa dvakrat v razmaku najmanj 6 mesecev in

– vseh plemenskih svinj v registriranih vzrejnih sre-
diščih.

Vzorce krvi odvzamejo primarne veterinarske organi-
zacije.

Vsako četrtletje se po 25 izločenim plemenskim svi-
njam iz farm Ihan, Klinja vas, Krško, Ljutomer, Nemščak,
Podgrad, Ptuj in Stična odvzame kri na klavnici in se jih
pregleda na zgoraj naštete bolezni.

Vzorce odvzame VZS.
Vse preiskave iz te točke opravi VIS.



Stran 6252 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije

9. člen
Preventivni ukrepi pri perutnini:
1. Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti kokoši,

piščance, brojlerje, purane, japonske prepelice in matične
jate fazanov, noje in pegatke, in sicer:

– v perutninskih obratih pravnih oseb;
– v obratih rejcev, ki imajo nad 500 živali;
– v naseljih, kjer so perutninski obrati pravnih oseb ali

večje reje (nad 500 živali);
– v fazanerijah;
– v naseljih na območju upravnih enot, kjer je bila

atipična kokošja kuga ugotovljena v zadnjih dveh letih;
– v vseh rejah nojev.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z atenuirani-

mi in v Republiki Sloveniji registriranimi cepivi po peroralni
metodi.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
2. Valilna jajca smejo izvirati samo iz matičnih jat koko-

ši, matičnih jat fazanov, japonskih prepelic in matičnih jat
nojev, v katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus niso
bili ugotovljeni pozitivni reaktorji, in ki so proste psitakoze in
Salmonelle enteritidis.

Take matične jate kokoši morajo biti imune proti:
– epidemičnem tremorju perutnine,
– Marekovi bolezni,
– infekcioznemu bronhitisu in
– bolezni Gumboro.
Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.
Pregled z antigenom povzročitelja kokošjega tifusa po

metodi hitre krvne aglutinacije opravijo primarne veterinar-
ske organizacije. V rejah do 500 živali je treba pregledati vse
živali, v večjih rejah pa 20% živali.

Pregled na Salmonello enteritidis in Clamydio psittaci
opravi VIS.

Kontrolo imunosti opravi VIS.
3. Na psitakozo je treba opraviti serološke preiskave

po metodi imunofluorescence najmanj 10% sobnih ptic in
golobov iz organiziranih rej oziroma jat, ki so namenjene za
razplod, prodajo in razstave.

Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.
Preiskave opravi VIS.

10. člen
Preventivni ukrepi pri kopitarjih:
I. V rejah
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti

kopitarje v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti do 30. aprila
1999 oziroma 3 tedne preden se živali ženejo na pašo.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
2. Proti steklini je treba cepiti kopitarje, ki se ženejo

izven naselij na pašo in so vso pašno sezono izven hleva.
Cepljenje je treba opraviti vsaj 3 tedne preden se živali

ženejo na pašo.
Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.
II. V kobilarnah
Enkrat letno je treba pregledati plemenske živali na:
– kužno malokrvnost;
– konjski arteritis in
– leptospirozo.
Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.

Preiskave opravi VIS.
III. Plemenski žrebci, ki se uporabljajo za naravni pri-

pust in osemenjevanje
Enkrat letno je treba pregledati vse plemenske živali na:
– infekciozni metritis kopitarjev;

– kužno malokrvnost;
– konjski arteritis in
– leptospirozo.
Vzorce za preiskavo na infekciozni metritis kopitarjev

odvzame VIS, druge vzorce pa primarne veterinarske orga-
nizacije.

Preiskave opravi VIS.
IV. Vzrejališča plemenskih žrebcev
Enkrat letno je treba pregledati vse plemenske živa-

li na:
– kužno malokrvnost;
– konjski arteritis in
– leptospirozo.
Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.

Preiskave opravi VIS.

11. člen
Preventivni ukrepi pri psih:
Psi morajo biti enkrat letno cepljeni proti steklini. Od

zadnjega cepljenja ne sme miniti več kot 12 mesecev. Splo-
šno cepljenje psov proti steklini mora biti opravljeno najpo-
zneje do 15. maja 1999.

Mladi psi morajo biti cepljeni proti steklini takoj, ko
dopolnijo 4 mesece starosti.

Ob cepljenju je treba psom odpraviti notranje zaje-
davce.

Cepljenje opravijo primarne veterinarske organizacije.

12. člen
Preventivni ukrepi pri gamsih:
Za pregled na garje mora VZS vzeti vzorce kož s prsne-

ga predela v velikosti 10x20 cm, in sicer od 20% odstrelje-
nih gamsov ob izvajanju kontrole prometa z divjadjo, oziro-
ma ob redni kontroli zbiralnic.

Preiskave opravi VIS.

13. člen
Preventivni ukrepi pri zajcih:
1. Na brucelozo je treba patoanatomsko in bakteriolo-

ško preiskati odstreljene poljske zajce na območju občin:
Koper, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen,
Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Murska So-
bota, Beltinci, Cankova-Tišina, Puconci, Gornji Petrovci,
Hodoš, Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Rogaševci, Gor-
nja Radgona, Radenci, Sv. Jurij, Ptuj, Destrnik-Trnovska
Vas, Dornava, Videm, Zavrč, Gorišnica, Jurišinci, Kidričevo,
Majšperk.

Odvzem in pregled vzorcev opravi VIS ob pregledu
odstreljenih zajcev.

2. Na tularemijo je treba serološko pregledati kri od-
streljenih poljskih zajcev.

Odvzem in pregled vzorcev opravi VIS ob pregledu
odstreljenih zajcev.

14. člen
Preventivni ukrepi pri čebelah:
Na hudo gnilobo čebelje zalege in povzročitelja nose-

moze in pršičavosti je treba enkrat letno pregledati in pre-
iskati vse čebelje družine vzrejevalcev matic na lokaciji vzre-
jališča in čebelje družine plemenilnih postaj.

Vzorce odvzame VZS. Preiskave opravi VIS.

15. člen
Preventivni ukrepi pri ribah:
1. Na vrtoglavost postrvi je treba enkrat letno pregleda-

ti postrvi v ribogojnicah. Vzorce mladic je treba poslati v
preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1999.
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Vzorce odvzame VZS. Preiskave opravi VIS.
2. Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infek-

ciozno hematopoetsko nekrozo je treba preiskati ovarialno
in semensko tekočino v plemenskih jatah postrvi.

Vzorce odvzame VZS. Preiskave opravi VIS.
3. Na spomladansko viremijo in eritrodermatitis je tre-

ba do 15. maja 1999 preiskati krape namenjene za nadalj-
nje nasajanje.

Mladice krapov pa je treba preiskati do konca leta
1999.

Vzorce odvzame VZS. Preiskave opravi VIS.

16. člen
Javna veterinarska služba mora podatke, pridobljene

na podlagi pooblastil iz te odredbe, uporabljati v skladu s
predpisi o veterinarskih evidencah in jih varovati kot poslov-
no tajnost. Za vsako uporabo podatkov v druge namene
mora javna veterinarska služba pridobiti pisno soglasje
VURS.

17. člen
Kontrolo imunosti opravi VIS po naslednjem programu:
1. Klasična prašičja kuga:
– na prisotnost protiteles je treba pregledati 10% od-

vzetih vzorcev iz 3. točke 8. člena te odredbe.
2. Atipična kokošja kuga:
– matične jate perutnine: 1 hlevski vzorec (20 krvnih

vzorcev) iz vsake jate oziroma vsakega hleva vsakih 6 ted-
nov;

– nesnice konzumnih jajc: 1 hlevski vzorec iz vsake
jate oziroma vsakega hleva v času vzreje;

– pitovna perutnina: 1 hlevski vzorec v vsakem objektu
reje z več kot 500 živali, najmanj enkrat letno.

Vzorce odvzamejo primarne veterinarske organizacije.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-82/98
Ljubljana, dne 20. novembra 1998.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4030. Odločba o omejitvi trgovanja s strupenimi
substancami, ki se uporabljajo v izdelkih,
namenjenih široki uporabi

Na podlagi 3. točke 4. člena, prvega odstavka 16. čle-
na, prvega odstavka 39. člena zakona o prometu s strupi
(Uradni list SFRJ, št. 13/91) in 4. člena ustavnega zakona
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neod-
visnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izda-
ja minister za zdravstvo

O D L O Č B O
o omejitvi trgovanja s strupenimi substancami, ki

se uporabljajo v izdelkih, namenjenih široki
uporabi

1
Preparati na podlagi monoetilen glikola morajo biti oz-

načeni z oznako Xn (zdravju škodljivo).

2
Promet z izdelki, ki vsebujejo monoetilen glikol se ome-

juje na bencinske servise in trgovine z neživilskim blagom.
Promet v trgovinah iz prejšnjega odstavka se lahko

opravlja v ločenih oddelkih za takšno prodajo.

3
Promet z izdelki, ki vsebujejo monoetilen glikol se do-

voljuje pod pogoji iz 1. in 2. točke te odločbe in zanj ni
potrebno posebno dovoljenje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 540-51/98
Ljubljana, dne 24. novembra 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

4031. Odločba o omejitvi trgovanja s strupenimi
substancami, ki se uporabljajo v izdelkih,
namenjenih široki uporabi

Na podlagi 3. točke 4. člena, 9. člena, petega odstav-
ka 14. člena, 19. člena ter prvega odstavka 28. člena
zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91) in
4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listi-
ne o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za zdravstvo

O D L O Č B O
o omejitvi trgovanja s strupenimi substancami,
ki se uporabljajo v izdelkih, namenjenih široki

uporabi

1
Promet izdelkov iz naftalena, ki so v obliki kroglic, se

lahko opravlja le v trgovinah z neživilskim blagom.

Promet v trgovinah iz prejšnjega odstavka se lahko
opravlja le v ločenih oddelkih za takšno prodajo.

2
Izdelki iz naftalena, ki so v obliki kroglic, morajo biti

embalirani in označeni z naslednjimi opozorili:

“R 22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

S 2 Hraniti izven dosega otrok.

Kroglice zaradi privlačne oblike predstavljajo nevarnost
za otroke.”

Vsako pakiranje mora biti opremljeno z navodili za prvo
pomoč, ki se glasijo:

“Prva pomoč:

Če pride do zaužitja popiti vodo in izvati bruhanje. Če
pride v stik z očmi sprati s tekočo vodo. V primeru nesreče
takoj poiskati zdravniško pomoč.”
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3
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 540-52/98
Ljubljana, dne 24. novembra 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

4032. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

Na podlagi 96. člena zakona o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 27/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o uporabi

igralnih avtomatov zunaj igralnic

1. člen
V pravilniku o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

(Uradni list RS, št. 53/96, 40/97, 67/97 in 56/98 –
odločba US) se spremeni 6. člen tako, da se glasi:

“Elektronska kontrolna naprava mora registrirati in shra-
njevati najmanj podatke o vseh vplačilih za udeležbo pri igri
in izplačilih dobitkov ter podatke o številu obratov ključa.

Elektronska kontrolna naprava mora biti skonstruirana
tako, da onemogoča ali odkriva in zabeleži nedovoljene
posege v delovanje elektronske kontrolne naprave ali igral-
nega avtomata ter ima možnost, da v takih primerih onemo-
goči nadaljnje delovanje igralnega avtomata.

Bralna enota elektronske kontrolne naprave mora biti
izvedena s standardnim prenosnim osebnim računalnikom
in z uporabo serijskega priključka računalnika. Prebrani po-
datki morajo biti vsebinsko in oblikovno prenosljivi v nadalj-
njo obdelavo za potrebe nadzornega organa.

Program in podatki elektronske kontrolne naprave in
bralne enote morajo biti zaščiteni pred nadaljnjimi posegi in
dostopni samo pooblaščenim nadzornim organom iz 9. čle-
na tega pravilnika.”

2. člen
Za 26. členom se doda 27. člen, ki se glasi:
“Prireditelji, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika v

uporabi igralne avtomate, ki niso opremljeni z elektronsko
kontrolno napravo za nadzor nad njihovim delovanjem, mo-
rajo opremiti igralne avtomate z elektronsko kontrolno na-
pravo najkasneje v petih mesecih od uveljavitve tega pravil-
nika.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 471-24/98
Ljubljana, dne 19. novembra 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

4033. Pravilnik o strokovnem spopolnjevanju,
izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju in o postopku
za izbiro programov

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, st. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport
izdaja

P R A V I L N I K
o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju
in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji

in izobraževanju in o postopku za izbiro
programov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet urejanja)

S tem pravilnikom se določa načrtovanje, pogoje in
način izvajanja stalnega strokovnega spopolnjevanja, izo-
braževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: strokovno spopolnje-
vanje), način in postopek izbire in vrednotenja programov
strokovnega spopolnjevanja (v nadaljnjem besedilu: progra-
mi spopolnjevanja) ter financiranje in sofinanciranje progra-
mov spopolnjevanja.

2. člen
(definicija strokovnega spopolnjevanja)

Strokovno spopolnjevanje je oblika vseživljenjskega izo-
braževanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izo-
braževanja (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci), ki po-
leg študijskih programov za pridobitev izobrazbe oziroma za
izpopolnjevanja zagotavlja strokovnim delavcem možnosti za
obnavljanje, razširjanje in poglabljanje strokovnih znanj ter
za seznanjanje z novostmi stroke.

Cilj strokovnega spopolnjevanja je profesionalni razvoj
in osebnostna rast strokovnih delavcev ter večja kakovost in
učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema.

3. člen
(programi spopolnjevanja)

Programi spopolnjevanja se izvajajo kot:
– naročeni programi spopolnjevanja in
– ponujeni programi spopolnjevanja.

4. člen
(naročeni programi spopolnjevanja)

Naročeni programi spopolnjevanja so programi, kate-
rih pripravo in izvedbo, na predlog Programskega sveta za
strokovno spopolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: program-
ski svet), naroči Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) pri enem od javnih zavodov s področja
vzgoje in izobraževanja.

5. člen
(ponujeni programi spopolnjevanja)

Ponujeni programi spopolnjevanja so programi, ki jih
programski svet izbere na javnem razpisu.
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II. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE KOT PRAVICA
IN POGOJ ZA NAPREDOVANJE V NAZIV

6. člen
(pravica do strokovnega spopolnjevanja)

Vzgojno-izobraževalni zavod mora omogočiti zaposle-
nim strokovnim delavcem strokovno spopolnjevanje v skla-
du s predpisi o delovnih razmerjih in kolektivno pogodbo.

7. člen
(osnova in pogoji za pridobitev točke za napredovanje

v naziv)
Programi spopolnjevanja se točkujejo pod pogoji in na

način, ki jih določa ta pravilnik. Osnova za vrednotenje pro-
grama spopolnjevanja z 1 točko je program v skupnem
trajanju 16 ur. Minimalno število ur programa spopolnjeva-
nja, ki se ovrednoti z 0,5 točke je 8 ur.

Strokovni delavec, ki se udeleži spopolnjevanja pridobi
točko, če uspešno opravi program spopolnjevanja in najka-
sneje v roku 30 dni od zaključka programa spopolnjevanja
izdela seminarsko nalogo ali pripravi drugo obliko gradiva, ki
ga mentor programa pozitivno oceni ali na drug način aktiv-
no sodeluje v programu spopolnjevanja, pridobljene točke
pa se upoštevajo pri napredovanju strokovnega delavca v
naziv.

8. člen
(izjeme pri točkovanju)

Programe spopolnjevanja, ki niso objavljeni v katalogu
in predstavljajo pomanjkanje programov spopolnjevanja gle-
de na ostale programe, lahko na predlog ravnatelja vzgojno-
izobraževalnega zavoda, strokovnega delavca ali izvajalca,
programski svet točkuje po pravilih za točkovanje progra-
mov spopolnjevanja.

Programski svet lahko izjemoma točkuje tudi progra-
me, ki jih v Republiki Sloveniji izvedejo tuji predavatelji, če
njihova predavanja obsegajo najmanj dve tretjini ur celotne-
ga programa spopolnjevanja.

Predlog za dodatno točkovanje programov spopolnje-
vanja iz prejšnjih dveh odstavkov se za tekoče šolsko leto
programskemu svetu predloži najkasneje do konca šolske-
ga leta.

9. člen
(spopolnjevanje v tujini)

Na predlog ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda
ali strokovnega delavca lahko programski svet točkuje tudi
program spopolnjevanja, ki se ga je strokovni delavec ude-
ležil v tujini.

Predlogu za točkovanje se priloži dokazilo o aktivnemu
sodelovanju strokovnega delavca v programu spopolnjeva-
nja v tujini.

Ravnatelj oziroma strokovni delavec mora podati pred-
log najkasneje v šestih mesecih po končanem spopolnje-
vanju.

III. PROGRAMSKI SVET ZA STROKOVNO
SPOPOLNJEVANJE

10. člen
(sestava programskega sveta)

Programski svet ima predsednika in štirinajst članov, ki
jih za obdobje 4 let imenuje minister, pristojen za šolstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister), in sicer:

– tri člane na predlog Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje, od tega najmanj enega
izmed članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za splo-
šno izobraževanje,

– enega člana izmed članov Strokovnega sveta Repub-
like Slovenije za poklicno izobraževanje,

– enega člana izmed članov Strokovnega sveta Repub-
like Slovenije za izobraževanje odraslih,

– dva predstavnika na predlog visokošolskih zavodov,
ki izobražujejo strokovne delavce za delo v vzgoji in izobra-
ževanju,

– enega člana na predlog reprezentativnih sindikatov,
ki so organizirani v dejavnosti vzgoje in izobraževanja za
območje Republike Slovenije,

– enega predstavnika na predlog Centra Republike Slo-
venije za poklicno izobraževanje,

– enega predstavnika na predlog Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo,

– enega predstavnika na predlog Andragoškega cen-
tra Republike Slovenije,

– enega predstavnika ministrstva,
– enega predstavnika na predlog skupnosti vzgojno-

varstvenih zavodov,
– enega predstavnika na predlog združenja ravnateljev

osnovnih šol,
– enega predstavnika na predlog skupnosti srednjih

šol.

11. člen
(pristojnosti programskega sveta)

Programski svet ima naslednje pristojnosti:
1. oblikuje smernice strokovnega spopolnjevanja, o ka-

terih predhodno pridobi mnenje strokovnih svetov,
2. oblikuje in določi navodila in metodologijo za pripra-

vo in izvedbo programov spopolnjevanja,
3. predlaga prioritetna področja programov spopolnje-

vanja za javni razpis,
4. predlaga ministrstvu merila za izbor programov spo-

polnjevanja in vsebino razpisne dokumentacije za javni raz-
pis programov spopolnjevanja,

5. imenuje programske sosvete za vsebinski izbor pro-
gramov spopolnjevanja,

6. ovrednoti in izbere programe spopolnjevanja in jih
predlaga ministru v potrditev,

7. objavi izbrane programe spopolnjevanja v katalogu
programov spopolnjevanja v šolskem letu,

8. sprejme poročilo in analizo o izpeljavi programov
spopolnjevanja za preteklo šolsko leto,

9. odloča o pritožbah na odločitve stalnih delovnih
teles,

10. opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.

12. člen
(programski sosveti)

Programski svet lahko imenuje za vsebinski izbor pro-
gramov programske sosvete, ki za posamezno področje
izberejo in strokovno ovrednotijo programe spopolnjevanja
in jih predložijo v odločitev programskemu svetu.

Programski svet lahko imenuje programski sosvet za
dobo svojega mandata oziroma glede na smernice strokov-
nega spopolnjevanja, za krajše časovno obdobje.

13. člen
(stalna delovna telesa)

Programski svet ima stalna delovna telesa, in sicer:
1. finančno komisijo,
2. komisijo za verifikacijo programov in potrdil,
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3. komisijo za objavljanje.
Člane posamezne komisije imenuje programski svet

izmed svojih članov, s tem, da je predsednik programskega
sveta hkrati tudi predsednik finančne komisije.

Programski svet ob imenovanju določi tudi pravice in
pristojnosti komisij.

14. člen
(delovanje programskega sveta)

Programski svet uredi svoje delovanje, delovanje pro-
gramskih sosvetov in stalnih delovnih teles s poslovnikom, ki
ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.

15. člen
(oddelek zavoda)

Strokovna, tehnična, administrativna in druga dela za
programski svet, programske sosvete in stalna delovna tele-
sa opravlja oddelek za stalno strokovno spopolnjevanje stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: oddelek zavoda).

Naloge oddelka zavoda v skladu s tem pravilnikom
obsegajo:

– ugotavljanje potreb in izdelava analiz po strokovnem
spopolnjevanju,

– izdelava finančnega načrta za izvajanje strokovnega
spopolnjevanja,

– priprava strokovnih podlag za odločanje program-
skega sveta,

– priprava razpisne dokumentacije in vodenje postop-
ka javnega razpisa,

– priprava programov spopolnjevanja za objavo v kata-
logu,

– organizacija tiska in objave kataloga,
– priprava, finančna realizacija in izvajanje nadzora nad

sklenjenimi pogodbami z izvajalci,
– skrb za zakonito in racionalno porabo proračunskih

sredstev in izdelava finančnih poročil o porabljenih sred-
stvih,

– vodenje evidenc programov in izvajalcev strokovne-
ga spopolnjevanja in nadzor nad potrdili o strokovnem spo-
polnjevanju,

– priprava analiz evalvacij izvedenih programov spopol-
njevanja,

– razvojne naloge po naročilu programskega sveta,
– priprava gradiv s področja strokovnega spopolnjeva-

nja za informiranje strokovnih delavcev,
– usklajuje izvajanje strokovnega spopolnjevanja v eno-

tah oddelka zavoda, kjer se spopolnjevanje izvaja,
– druge naloge, določene s tem pravilnikom.

16. člen
(vrednotenje dela)

Delo programskega sveta in programskih sosvetov se v
delu pisnih strokovnih mnenj, ki nastanejo kot rezultat skup-
ne obravnave ali kot samostojno delo posameznega člana
vrednoti kot avtorsko delo in se opredeli s pogodbo o avtor-
skem delu.

Za čas, porabljen na sejah programskega sveta, pro-
gramskih sosvetov in stalnih delovnih teles, pripada pred-
sedniku in članom sejnina.

Višino sredstev za avtorske honorarje in sejnino določi
minister vsako leto s sklepom.

Ministrstvo članom programskega sveta, programskih
sosvetov in stalnih delovnih teles, ki imajo stalno bivališče
izven kraja, kjer je sklicana seja, plača potne stroške v
skladu s predpisi, ki veljajo za državno upravo.

IV. FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
SPOPOLNJEVANJA

17. člen
(oblike financiranja in sofinanciranja)

Na predlog programskega sveta minister določi način
financiranja in sofinanciranja ter višino kotizacij za naročene
in izbrane programe spopolnjevanja, in sicer:

– programi, ki jih ministrstvo financira v celoti,
– programi, ki jih ministrstvo sofinancira,
– programi, ki jih ministrstvo ne financira.

18. člen
(merila za financiranje in sofinanciranje)

Merila, ki se upoštevajo pri odločitvi načina financiranja
in sofinanciranja so:

1. prednostna področja,
2. strnjenost in povezanost vsebin v programu spopol-

njevanja,
3. skladnost metod in oblik dela s cilji,
4. možnost priznavanja programov spopolnjevanja v

izrednem ali podiplomskem študiju,
5. da je program spopolnjevanja nadaljevalni ali že uve-

ljavljen,
6. deficitarnost področja, s katerega je ponujeni pro-

gram spopolnjevanja,
7. reference predavateljev za izpeljavo programa spo-

polnjevanja,
8. evalvacijske reference izvajalcev,
9. cena izpeljave in ekonomičnost izpeljave programa

spopolnjevanja.

19. člen
(kategorije financiranja in sofinanciranja)

Programi spopolnjevanja se financirajo in sofinancirajo
po kategorijah:

1. A1: programi spopolnjevanja, ki so polno financirani
2. A2: programi spopolnjevanja, ki so polno financirani

z dopolnitvijo predpisane kotizacije za dan izpeljave progra-
ma

3. A3: programi spopolnjevanja, ki so polovično finan-
cirani (50%) z dopolnitvijo predpisane kotizacije za dan izpe-
ljave programa

4. A4: programi spopolnjevanja s 100% kotizacijo
5. A5: programi spopolnjevanja, ki so delno sofinanci-

rani (20%) s predpisano kotizacijo za dan izpeljave.

V. JAVNI RAZPIS ZA IZBOR, OVREDNOTENJE,
FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV

SPOPOLNJEVANJA

20. člen
(javni razpis)

Minister sklepom imenuje Komisijo za odpiranje vlog (v
nadaljnjem besedilu: komisija), določi razpisno dokumen-
tacijo.

Javni razpis za izbor, ovrednotenje, financiranje in sofi-
nanciranje programov spopolnjevanja (v nadaljevanju: javni
razpis) mora biti objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije.

21. člen
(udeležba na javnem razpisu)

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične
osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno ali raziskovalno
dejavnost (v nadaljevanju: prejemniki).
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Član programskega sveta ali programskega sosveta se
s svojo vlogo praviloma ne more prijaviti na javni razpis. V
primeru, da programskega sveta ali programske sosvete ni
mogoče sestaviti drugače, zaradi omejitve strokovnjakov na
določenem področju, minister člana s sklepom, izloči iz
strokovnega ocenjevanja lastne vloge.

Javni zavodi, ki v skladu z zakonom organzirajo stro-
kovno spopolnjevanje, se ne morejo prijaviti na javni razpis s
programi spopolnjevanja, ki jih ministrstvo v celoti financira
iz proračunskih sredstev. Na javni razpis se tudi ne morejo
prijaviti javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja z
naročenimi programi.

22. člen
(postopek javnega razpisa)

Postopek javnega razpisa poteka po naslednjem vrst-
nem redu:

1. priprava in objava javnega razpisa,
2. odpiranje vlog, ki zaradi velikega števila le-teh ni

obvezno javno,
3. dopolnjevanje vlog,
4. strokovno ocenjevanje, ovrednotenje in izbor pri-

spelih vlog,
5. odločitev ministra,
6. obravnavanje morebitnih pritožb prejemnikov in

končna redakcija,
7. javna objava izbranih in ovrednotenih programov spo-

polnjevanja v katalogu,
8. sklepanje pogodb in njihovo izvajanje,
9. spremljanje izvajanja pogodb,
10. strokovno ocenjevanje dosežkov izvedenih progra-

mov spopolnjevanja.

23. člen
(vsebina objave javnega razpisa)

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. navedbo ministrstva,
2. predmet javnega razpisa in prioritetna področja pro-

gramov spopolnjevanja,
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki,
4. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za pred-

met javnega razpisa,
5. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena

dodeljena sredstva,
6. rok, do katerega morajo biti predložene vloge, ki ne

sme biti krajši od 30 dni,
7. način dostave vlog,
8. navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
9. informacijo o razpisni dokumentaciji,
10. datum in kraj javnega odpiranja prispelih vlog,
11. rok, v katerem bodo prejemniki obveščeni o izidu

javnega razpisa.

24. člen
(razpisna dokumentacija)

Razpisna dokumentacija mora imeti naslednje obvezne
sestavne dele:

– podatke o predmetu javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev,
– način določanja deleža, ki ga glede na ovrednotenje

programa spopolnjevanja lahko prejme posamezni pre-
jemnik,

– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejem-

nik predložiti ministrstvu kot dokazilo, da je prejemnik upra-
vičen do financiranja oziroma sofinanciranja programov spo-
polnjevanja,

– navedba meril za dodelitev finančnih sredstev.
Po objavi javnega razpisa mora ministrstvo omogočiti

potencialnim prejemnikom vpogled v razpisno dokumentaci-
jo in v skladu z razpisnimi pogoji razpisno dokumentacijo
tudi izročiti.

25. člen
(rok objave)

Za programe spopolnjevanja, ki se bodo izvajali v na-
slednjem šolskem letu, se javni razpis praviloma objavi v
januarju ali februarju tekočega leta.

26. člen
(dostava in odpiranje vlog)

Prejemniki morajo vloge na javni razpis oddati na način
in v rokih, določenih v javnem razpisu. Rok za oddajo vlog
ne sme biti krajši kot 30 dni.

Oseba za prevzem vlog, imenovana v javnem razpisu,
mora prejemniku izdati potrdilo o prejemu vloge, vlogo pa
označiti in zabeležiti v listo oddanih vlog.

Odpiranje vlog izvede komisija, ki ima skupaj s pred-
sednikom pet članov, eden izmed članov mora biti diplomi-
rani pravnik.

Komisija na javnem odpiranju odpre po vrstnem redu
vse vloge, ki so bile dostavljene v roku in, ki so v skladu s
pogoji iz javnega razpisa, pravilno opremljene.

27. člen
(zapisnik o odpiranju vlog)

O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki
vsebuje predvsem:

– naslov, prostor, čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog.
Komisija pošlje vsem prejemnikom, ki so sodelovali na

javnem razpisu zapisnik o odpiranju vlog najkasneje v roku 8
dni od datuma odpiranja vlog.

28. člen
(dopolnjevanje nepopolnih vlog)

Komisija lahko v roku 8 dni po datumu odpiranja pri-
spelih vlog pisno opozori prejemnika, ki je dostavil nepopol-
no vlogo, na nepopolnost in na možnost, da vlogo dopolni v
roku, navedenem v pisnem obvestilu.

Vloge, ki jih prejemnik tudi po roku za dopolnitev ne
dopolni, komisija zavrže kot nepopolne.

29. člen
(izbor in vrednotenje programov spopolnjevanja)

Izbor in vrednotenje programov spopolnjevanja opravi
na strokovni ravni programski svet in programski sosveti.

Člani programskega sveta ali programskih sosvetov, ki
so kakorkoli interesno povezani z vlogami prejemnikov v
smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v rav-
ni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v za-
konski zvezi ali svaštvu do vštetega četrtega kolena, četudi
je zakonska zveza prenehala ali v izvenzakonski skupnosti,
ne morejo sodelovati pri strokovnem ocenjevanju teh vlog.

Programski sosveti pripravijo, na podlagi meril za finan-
ciranje in sofinanciranje, strokovno oceno popolnih vlog.

Programski svet, na podlagi strokovne ocene progra-
mov spopolnjevanja, ki so bili predmet izbora programskih
sosvetov, izbere in ovrednoti ter program spopolnjevanja
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uvrsti v kategorijo financiranja in sofinanciranja programe
spopolnjevanja.

V primeru, da je izbranih več prejemnikov programa
spopolnjevanja z enako vsebino, imajo prednost pri financi-
ranju in sofinanciranju tisti programi, ki pri enaki ceni zago-
tavljajo kvalitetnejšo izvedbo programa spopolnjevanja v skla-
du z merili iz razpisne dokumentacije.

Izbrane in ovrednotene programe spopolnjevanja pro-
gramski svet pošlje ministru v dokončno odločitev.

30. člen
(sklep o izboru)

Obrazložen sklep ministra o izboru prejemnikov in pro-
gramov spopolnjevanja s kategorijo financiranja ali sofinan-
ciranja, pošlje oddelek zavoda vsem prejemnikom, ki so
oddali svoje vloge na javni razpis.

Rok za izdajo sklepa iz prvega odstavka tega člena ne
sme biti daljši od 45 dni.

31. člen
(zahteva za preveritev utemeljenosti sklepa)

Prejemnik, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da njegov program spopolnjevanja iz neo-
pravičenih razlogov ni bil izbran oziroma je iz neopravičenih
razlogov prejel manj sredstev, lahko vloži pisni zahtevek za
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov ministr-
stva.

Pooblaščena oseba ministrstva ob prejemu zahteve
preveri, ali je zahteva pravočasna in ali jo je vložila upraviče-
na oseba.

O utemeljenosti zahteve mora minister, v roku 15 dni
od prejema zahteve za preveritev utemeljenosti sklepa, po-
novno odločiti s sklepom. S sklepom lahko minister spreme-
ni svojo prejšnjo odločitev.

Sklep ministra o zahtevi je s tem dokončen.

32. člen
(pogodba)

Oddelek zavoda v imenu ministrstva hkrati s sklepom o
izbiri pozove izbranega prejemnika, da najkasneje v roku 8
dni od izdaje pisnega poziva za podpis, podpiše pogodbo.

Če izbrani prejemnik pogodbe v določenem roku ne
podpiše, se šteje, da je odstopil od zahteve po financiranju
in sofinanciranju programa spopolnjevanja.

33. člen
(sestavine pogodbe)

Za financiranje in sofinanciranje programov spopolnje-
vanja se sklene pogodba med ministrstvom in izbranim pre-
jemnikom (v nadaljevanju: izvajalec). Pogodba mora vse-
bovati:

1. pogodbeni stranki,
2. predmet oziroma namen pogodbe,
3. rok za izvedbo predmeta pogodbe,
4. višino finančnih sredstev in dinamiko plačevanja,
5. skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
6. obveznost poročanja izvajalca o izvedenih progra-

mih spopolnjevanja,
7. način kontrole izvajanja programov spopolnjevanja

in preverjanje namenske porabe dodeljenih sredstev,
8. obveznost poročanja o poteku in rezultatih porablje-

nih sredstev v fazi izvajanja programov spopolnjevanja ter
končno poročilo izvajalca,

9. razloge, zaradi katerih ministrstvo zadrži izvajanje
pogodbe oziroma jo razdre ter zahteva vračilo sredstev,

10. obveznost poročanja izvajalca v primeru podaljša-
nja roka porabe sredstev glede na rok za izvedbo predmeta
pogodbe,

11. pristojno sodišče za reševanje sporov,
12. podpis in žig,
13. datum.

VI. KATALOG PROGRAMOV SPOPOLNJEVANJA

34. člen
(katalog)

Izbrane in s točkami ovrednotene programe spopolnje-
vanja ministrstvo objavi, za naslednje šolsko leto, v katalogu
programov spopolnjevanja (v nadaljevanju: katalog).

Katalog se objavi praviloma do konca meseca junija za
naslednje šolsko leto.

35. člen
(sestavina objave programa spopolnjevanja)

V katalogu se za vsak posamezen program spopolnje-
vanja navede:

– firmo oziroma ime in sedež izvajalca,
– ime programa spopolnjevanja,
– število točk in kategorija financiranja oziroma sofi-

nanciranja programa spopolnjevanja,
– koordinatorja programa spopolnjevanja,
– število ur programa spopolnjevanja in predvideno šte-

vilo udeležencev,
– ciljne skupine,
– cilje programa,
– vsebine in predavatelje,
– pogoje za udeležbo,
– mentorje in seminarske naloge, izdelke in gradiva,
– seznam literature,
– število in čas izpeljav,
– rok prijave in kraj izvedbe,
– posebnosti programa spopolnjevanja.

VII. IZVAJALCI IN IZVAJANJE PROGRAMOV
SPOPOLNJEVANJA

36. člen
(izvajalci programov spopolnjevanja)

Status izvajalca programov spopolnjevanja pridobijo
pravne in fizične osebe, ki so uvrščene v katalog.

37. člen
(izvrševanje pogodbenih določil)

Izvajalec mora izvrševati vse obveznosti v skladu in na
način, določen s podpisano pogodbo med ministrstvom in
izvajalcem.

Ministrstvo lahko v primeru, da izvajalec ne izvršuje
pogodbenih določil s tem, da ne izvaja programov spopol-
njevanja na način in v rokih, določenih s pogodbo, ne do-
stavlja dokazil in poročil o potekanju in rezultatih porabljenih
sredstev programa spopolnjevanja kot tudi, da ne izdaja
potrdil s točkami in ostale dokumentacije o izpeljavi na pred-
pisanih obrazcih, razdre pogodbo in zahteva vračilo pridob-
ljenih sredstev ter eventualno odškodnino, ki bi nastala zara-
di kršitve pogodbenih določil.
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38. člen
(dokumentacija strokovnega spopolnjevanja)

Izvajalci morajo v postopku izpeljave programov spo-
polnjevanja uporabljati dokumentacijo, ki jo ministrstvo in
izvajalec dogovorita s pogodbo. Vsebino in obrazce pripravi
oddelek zavoda.

39. člen
(potrdila)

Izvajalci programov spopolnjevanja morajo udeležen-
cem in predavateljem izdati potrdila, in sicer:

– potrdilo o udeležbi in sodelovanju,
– potrdilo o stalnem strokovnem spopolnjevanju s toč-

kami,
– potrdilo o sodelovanju in izvajanju programov spopol-

njevanja.
Vzorce potrdil predpiše minister in so priloga temu

pravilniku.

40. člen
(prijavnica)

Strokovni delavci se prijavijo na programe spopolnjeva-
nja na podlagi prijavnice.

41. člen
(potrdilo o strokovnem spopolnjevanju)

Za vsak uspešno opravljen program spopolnjevanja mo-
ra izvajalec programa spopolnjevanja udeležencu izdati potr-
dilo o strokovnem spopolnjevanju najkasneje v roku 45 dni
od izpolnitve pogojev udeleženca v programu spopol-
njevanja.

42. člen
(evidenca o izdanih potrdilih)

Izvajalci programov spopolnjevanja morajo voditi evi-
denco vseh izdanih potrdil in jo morajo najkasneje v roku
60 dni po zaključku šolskega leta predloži oddelku zavoda.

43. člen
(poročilo o izvedbi)

Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 45 dni po vsaki
izvedbi programa spopolnjevanja predložiti oddelku zavoda:

– poročilo o izpeljavi programa spopolnjevanja,
– seznam udeležencev programa spopolnjevanja,
– seznam udeležencev, ki so program spopolnjevanja

uspešno opravili,
– seznam vseh ocenjenih seminarskih nalog ali drugih

oblik gradiv,
– izpolnjene ocenjevalne vprašalnike.

44. člen
(hranjenje evidenc)

Izvajalec je dolžan voditi celotno dokumentacijo še 5 let
po izvedenih programih spopolnjevanja.

V primeru statusnih sprememb ali prenehanja dejavno-
sti izvajalca mora celotno dokumentacijo v zvezi s programi
spopolnjevanja predati v arhiv oddelka zavoda.

VIII. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

45. člen
(evidence vzgojno-izobraževalnega zavoda)

Evidenco o udeležbi in o vrsti programa spopolnjeva-
nja, ki ga je opravil strokovni delavec vodi vzgojno-izobraže-
valni zavodi, pri katerem je delavec zaposlen.

46. člen
(varstvo osebnih podatkov)

Izvajalci programov spopolnjevanja uporabljajo in hra-
nijo osebne podatke o udeležencih programov spopolnjeva-
nja v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

47. člen
(imenovanje programskega sveta)

Minister imenuje programski svet najkasneje v roku
30 dni po uveljavitvi tega pravilnika.

48. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 22. člen
pravilnika o napredovanju v nazive v šolah (Uradni list RS, št.
64/96) in 24. člen pravilnika o napredovanju zaposlenih v
vrtcih v nazive (Uradni list RS, št. 64/96 in 68/96).

49. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Št. 603–56/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4034. Navodilo za prilagajanje izobraževalnih
programov poklicnega in strokovnega
izobraževanja odraslim udeležencem
izobraževanja

Na podlagi drugega odstavka 63. člena zakona o po-
klicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.
12/96) izdaja minister za šolstvo in šport

N A V O D I L O
za prilagajanje izobraževalnih programov
poklicnega in strokovnega izobraževanja

odraslim udeležencem izobraževanja

1. člen
(vsebina navodil)

To navodilo določa načela, po katerih šole, ljudske
univerze in druge organizacije, registrirane za izobraževanje
odraslih (v nadaljnjem besedilu: organizacije za izobraževa-
nje odraslih) prilagajajo organizacijo, časovno razporeditev
izobraževanja, ocenjevanje znanja in napredovanje ter pri-
znavajo predhodno pridobljeno znanje, ki ga odrasli dokaže
z javno veljavno listino oziroma pri preizkusu znanja ter orga-
ne, ki o tem odločajo.

2. člen
(organizacija)

Organizacija za izobraževanje odraslih posameznemu
odraslemu udeležencu izobraževanja prilagodi izobraževa-
nje tako, da:



Stran 6260 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije

– v šolskih oblikah izobraževanja odraslih organizira
najmanj 30% ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega de-
la, ki je za teoretični del programa določeno s predmetni-
kom (pouk);

– organizira najmanj 60% laboratorijskih vaj in vaj pri
praktičnem pouku, ki so predvidene z izobraževalnim pro-
gramom;

– omogoči udeležencem najmanj enkrat tedensko kon-
sultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetne-
ga področja, če organizira manj kot 50% vzgojno-izobraže-
valnega dela, ki je za teoretični del programa določeno s
predmetnikom;

– organizira poskusne izpite, na katerih udeleženci
spoznajo obseg in zahtevnost izpita ter tipe izpitnih vprašanj;

– organizira preverjanje znanja tudi v obliki seminarjev,
nastopov, izdelave praktičnih izdelkov, opravljanja storitev,
demonstracij ipd.;

– vodja izobraževanja odraslih svetuje udeležencem pri
izobraževanju.

3. člen
(časovna razporeditev izobraževanja)

Organizacija za izobraževanje odraslih razporedi vzgojno-
izobraževalno delo, določeno s predmetnikom tako, da omo-
goči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezen let-
nik, lahko pa tudi tako, da udeleženci lahko opravijo obvezno-
sti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov
hkrati. Pri tem organizacija za izobraževanje odraslih upošteva
predhodno znanje udeležencev. Organizacija za izobraževa-
nje odraslih organizira izobraževalno delo tako, da zagotovi
možnost smiselnega nadgrajevanja znanja in medpredmetne
korelacije.

Organizacija za izobraževanje odraslih organizira pouk
in vaje tedensko čez vse šolsko leto, lahko pa tudi v strnjeni
obliki ali v obliki tečajev in seminarjev. Pri tem ne veljajo z
zakonom in drugimi predpisi določene najvišje obremenitve
z organiziranim vzgojno-izobraževalnim delom za dijake, va-
jence ali študente višjih strokovnih šol v posameznem dnevu.

4. člen
(ocenjevanje znanja)

Praviloma se izobraževanje odraslih ocenjuje z izpiti. Z
izpitom se lahko ocenjuje znanje iz posameznega predmeta
za posamezen letnik, lahko pa tudi iz posameznega pred-
meta za celoten program ali za več letnikov hkrati.

Izpite opravljajo odrasli udeleženci na koncu pouka,
lahko pa tudi kot delne izpite po posameznih poglavjih, v
skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje znanja odraslih v
poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Organizacija za izobraževanje odraslih lahko določi mi-
nimalno prisotnost udeležencev izobraževanja pri pouku in
vajah, ki je pogoj za opravljanje posameznega izpita, pri
čemer ne sme določiti obvezne prisotnosti:

– za teoretični del programa več kot 50% števila ur
organiziranega izobraževalnega dela,

– za vaje in praktični del izobraževanja več kot 80%
števila ur organiziranega izobraževalnega dela,

določenega v 2. členu teh navodil.

5. člen
(napredovanje)

Napredovanje po izobraževalnem programu organiza-
cija za izobraževanje odraslih prilagodi udeležencem tako,
da lahko napredujejo ne glede na letnik, in da posameznih
letnikov ne ponavljajo v celoti, pač pa ponovno dokazujejo

znanje le pri tistem delu programa oziroma pri predmetu ali
predmetnem področju, kjer so bili neuspešni, pri čemer
zanje število ponavljanj izpitov pri posameznem predmetu ni
omejeno.

6. člen
(priznavanje predhodno pridobljenega znanja)

Organizacija za izobraževanje odraslih udeležencem
prizna predhodno pridobljeno znanje na podlagi javnoveljav-
ne listine, ki jo je izdala izobraževalna organizacija, vpisana v
razvid izvajalcev javnoveljavnega programa v skladu z zako-
nom ali pristojni izpitni center.

Organizacija za izobraževanje odraslih upošteva po
standardu znanj enakovredne pozitivno ocenjene predmete,
kar ugotavlja na podlagi imena predmeta in primerjave kata-
logov znanj oziroma učnih načrtov, pri čemer razlike v obse-
gu ur ne smejo presegati več kot 30%.

Organizacija za izobraževanje odraslih prizna predhod-
no pridobljeno znanje pri strokovno teoretičnih predmetih,
če javna listina ni bila izdana pred več kot 10 leti.

V primeru, da je listina starejša od 10 let, organizacija
za izobraževanje odraslih lahko določi preizkus znanja, ki
obsega znanje, ki je vključeno v kataloge znanj v zadnjih
5 letih.

Udeleženec izobraževanja lahko zahteva, da organiza-
cija za izobraževanje odraslih pred začetkom izobraževalne-
ga dela preveri njegovo znanje iz posameznega predmeta ali
predmetnega področja, če meni, da si je to znanje že pri-
dobil.

Praktični del izobraževanja se lahko prizna, če udele-
ženec izobraževanja s potrdilom delodajalca dokaže, da je
pri delodajalcu opravljal ustrezno delo najmanj v dvakratnem
obsegu časa, ki je z izobraževalnim programom določen za
praktično izobraževanje.

7. člen
(pristojnosti)

Pred vključitvijo v izobraževanje se opravi z udeležen-
cem izobraževanja obvezno uvodni pogovor, s katerim se
ugotovijo predhodno znanje in izkušnje, pa tudi najprimer-
nejše prilagoditve, ki so potrebne za njegovo uspešno izo-
braževanje.

O prilagoditvi organizacije, časovni razporeditvi izobra-
ževanja, ocenjevanju znanja ter o priznavanju predhodno
pridobljenega znanja odloči ravnatelj šole, potem ko si je
pridobil k svojim odločitvam mnenje vodje izobraževanja
odraslih.

8. člen
(ugovor)

Udeleženec izobraževanja lahko na odločitev ravnatelja
vloži pismeni ugovor, o katerem odloči učiteljski oziroma
andragoški zbor. Odločitev učiteljskega oziroma andragoš-
kega zbora je dokončna.

9. člen
(končna določba)

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 603-42/98
Ljubljana, dne 21. oktobra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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OBČINE

AJDOVŠČINA

4035. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Ajdovščina

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Kazimir Bavec,
2. Marjan Poljšak.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008/01-1/98
Ajdovščina, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Ajdovščina
Boža Ferfolja l. r.

BENEDIKT

4036. Razpis ponovnih volitev v občinski svet za
volilno enoto 2

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

R A Z P I S U J E
ponovne volitve v občinski svet za volilno enoto

2 – št. volišča 702 Kulturni dom Benedikt

Ponovne volitve za 2. volilno enoto bodo v nedeljo, 6.
decembra 1998.

Št. 00607-2/98
Benedikt, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Benedikt
Ivan Bukovnik l. r.

BISTRICA OB SOTLI

4037. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Bistrica ob Sotli

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Jožef Pregrad,
2. Jožef Uršič.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 1/98
Bistrica ob Sotli, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Bistrica ob Sotli

Simona Dobnik l. r.

BLED

4038. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta Zgornje Gorje

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 18/93, 47/93 in 71/93) ter zadnje alinee šestega
odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
22/95) je župan Občine Bled sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev ureditvenega načrta Zgornje Gorje

1. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta

Zgornje Gorje se javno razgrne v prostorih avle Občine
Bled. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

2. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,

organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku sveto-
valcu za prostor župana Občine Bled.
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V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.

Št. 35003-7/98
Bled, dne 24. novembra 1998.

Župan
Občine Bled

Vinko Golc l. r.

4039. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Bled

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Boris Malej,
2. Anton Poklukar.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00602-1/98
Bled, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Bled
Irena Kuzma l. r.

BOROVNICA

4040. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Borovnica

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Alojz Močnik
2. Andrej Ocepek

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006/07-03/98
Borovnica, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Borovnica
Andrej Petrovčič l. r.

BREZOVICA

4041. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Brezovica

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Drago Stanovnik
2. Marko Čuden

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 40/98
Brezovica, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Brezovica
Ivanka Stražišar l. r.

BREŽICE

4042. Sklep o razpisu drugega kroga volitev za župana
Občine Brežice in o razveljavitvi volitev ter
razpisu ponovnih volitev za Svet KS Pišece v 6.
volilni enoti - Podgorje pri Pišecah

Na podlagi 41. in tretjega odstavka 107. člena zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
51/95, 70/95 in 20/98) je Občinska volilna komisija občine
Brežice na 10. seji dne 23. 11. 1998 sprejela
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S K L E P
o razpisu drugega kroga volitev za župana
Občine Brežice in o razveljavitvi volitev ter

razpisu ponovnih volitev za Svet KS Pišece v 6.
volilni enoti - Podgorje pri Pišecah

I
1. Občinska volilna komisija občine Brežice razpisuje

drugi krog volitev za župana Občine Brežice.
2. Drugi krog volitev za župana Občine Brežice se

opravi med kandidatoma, ki sta na volitvah, dne 22.  11.
1998 dobila največ glasov. Kandidata za župana v drugem
krogu volitev sta:

Jože Avšič,
Vladislav Deržič.
3. Drugi krog volitev za župana Občine Brežice bo v

nedeljo, 6. decembra 1998.
4. Sklep stopi v veljavo takoj in se objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
II

1. Razveljavijo se volitve za Svet KS Pišece v 6. volilni
enoti - Podgorje pri Pišecah.

2. Ponovne volitve za Svet KS Pišece v 6. volilni enoti -
Podgorje pri Pišecah se opravijo v nedeljo 6. decembra 1998.

3. Sklep stopi v veljavo takoj in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 008-1/98
Brežice, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Brežice
Slavko Lupšina l.r.

CANKOVA
4043. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Cankova

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana Občine Canko-

va, in sicer med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila
najvišje število glasov:

1. Voršič Viktor, roj. 13. 7. 1959, Cankova 3, poklic:
policist; delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik, kandidat
stranke ZLSD,

2. Flisar Štefan, roj. 6. 10. 1957, Korovci 28, poklic:
elektromehanik, delo, ki ga opravlja: kmetovanje, kandidat
stranke SLS.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 1-2-98
Cankova, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Cankova
Stanislav Jug, dipl. jur. l. r.

CELJE

4044. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija mestne občine Celje

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Jožef Zimšek
2. Bojan Šrot

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00800-0002/98
Celje, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

mestne občine Celje
Matevž Žugelj l. r.

DOBROVA-POLHOV GRADEC

4045. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Dobrova-Polhov
Gradec

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Janez Oven,
2. Anton Gerjolj.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 98-2
Dobrova-Polhov Gradec, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Dobrova-Polhov Gradec
Slava Alič l. r.



Stran 6264 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije

DOBROVNIK

4046. Razpis drugega kroga volitev za župana

Občinska volilna komisija občine Dobrovnik na podlagi
drugega in tretjega odstavka 107. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98)

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Marjan Kardinar,
2. Katarina Kovač.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Dobrovnik
Ružica Hoblaj l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

4047. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Dol pri Ljubljani

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Anton Jemec,
2. Andrej Oberstar.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607-59/98
Dol pri Ljubljani, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Dol pri Ljubljani
Majda Kosem, dipl. jur. l. r.

DOLENJSKE TOPLICE

4048. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija Občine Dolenjske Toplice

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

1
Opravi se drugi krog volitev za župana Občine Dolenj-

ske Toplice, in sicer med kandidatoma, ki sta v prvem krogu
dobila najvišje število glasov:

1. Alojz Puhan,
2. Franc Vovk.

2
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-1/98-18
Dolenjske Toplice, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Dolenjske Toplice
Tomislav Kocuvan l. r.

GORNJA RADGONA

4049. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Gornja Radgona

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Miha Vodenik
2. dr. Rudolf Štelcer

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-7-3/98-13
Gornja Radgona, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Gornja Radgona

Branko Borko l. r.
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GROSUPLJE

4050. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Grosuplje

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Janez Lesjak,
2. Angela Likovič.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607-1/98
Grosuplje, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Grosuplje
Janez Ahlin, dipl. jur. l. r.

HAJDINA

4051. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Hajdina

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana Občine Hajdina

I
Opravi se drugi krog volitev za župana Občine Hajdina,

in sicer med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila
najvišje število glasov:

1. Radoslav Simonič, roj. 20. 12. 1952, stanujoč Zg.
Hajdina 127, poklic: ekonomist, delo: direktor, predlaga-
telj: SLS – Slovenska ljudska stranka.

2. Štefan Kirbiš, roj. 19. 11. 1942, stanujoč Zg. Haj-
dina 84b, poklic: inž. strojništva, delo: samostojni podjet-
nik, predlagatelj: Socialdemokratska stranka Slovenije SDS.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 46/98
Hajdina, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Hajdina
Cvetka Merc, dipl. pravnica l. r.

HRPELJE-KOZINA

4052. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Hrpelje-Kozina

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Vladislav Krebelj,
2. Vojko Mahnič.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 0067-497/98
Hrpelje-Kozina, dne 24. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Hrpelje-Kozina
Julija Kravanja l. r.

IDRIJA

4053. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Idrija

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Cvetko Koder,
2. Samo Bevk.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00811-1/98
Idrija, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Idrija
Andrej Rozman l. r.
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IG

4054. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Ig

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Danica Lavrinc-Bolha
2. Ciril Podržaj

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 1339
Ig, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Ig
Franci Molan l. r.

ILIRSKA BISTRICA

4055. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
56/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine
Ilirska Bistrica na 44. seji dne 18. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici

1
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta C4-ZN/2

– Mikoza v Ilirski Bistrici, ki ga je izdelal ATELJE VILLA,
d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica, oktobra 1998, pod
številko AV 28/98.

2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen od torka

1. 12. 1998 do četrtka 5.  1. 1999 v sejni sobi KS Ilirska
Bistrica – Provizorij, Bazoviška 12, Ilirska Bistrica, levi hod-
nik, prva vrata levo, v delovnem času upravnih organov.

Javna obravnava osnutka odloka bo v sredo, 23. 12.
1998 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi KS Ilirska Bistrica,
Bazoviška 12, Ilirska Bistrica, levi hodnik, prva vrata levo.

3
Občani in organizacije lahko podajo pismene pripom-

be, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve (knjiga
pripomb) in na javni obravnavi ali pa jih pošljejo na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, Bazoviška 14, pod oznako “Pripombe na ZN Mikoza“.

Rok za oddajo pripomb se izteče z zadnjim dnem razgr-
nitve.

4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 352-22/98-231
Ilirska Bistrica, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

4056. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta za širše območje mednarodnega
mejnega prehoda Jelšane

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
56/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine
Ilirska Bistrica na 44. seji dne 18. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

za širše območje mednarodnega mejnega
prehoda Jelšane

1
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za širše

območje mednarodnega mejnega prehoda Jelšane, ki ga je
izdelal ATELJE VILLA, d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica,
10. 11. 1998, pod številko AV 32/98.

2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen od torka

8. 12. 1998 do petka 15. 1. 1999 v Provizoriju, Bazoviška
12, Ilirska Bistrica, v delovnem času upravnih organov in v
prostorih KS Jelšane v Jelšanah.

Javna obravnava osnutka zazidalnega načrta bo v sre-
do, 6.  1. 1999 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, drugo nad-
stropje desno.
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Javna obravnava se lahko, na željo krajanov izvede,
tudi v KS Jelšane. Kraj in datum te javne obravnave bo
sporočen naknadno.

3
Občani in organizacije lahko podajo pismene pripom-

be, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve (knjiga
pripomb) in na javni obravnavi ali pa jih pošljejo na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, Bazoviška 14, pod oznako “Pripombe na ZN MMP
Jelšane“.

Rok za oddajo pripomb se izteče z zadnjim dnem razgr-
nitve.

4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 352-40/98-231
Ilirska Bistrica, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

4057. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta za širše območje mednarodnega
mejnega prehoda Starod

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
56/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine
Ilirska Bistrica na 44. seji dne 18. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

za širše območje mednarodnega mejnega
prehoda Starod

1
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za širše

območje mednarodnega mejnega prehoda Jelšane, ki ga je
izdelal ATELJE VILLA, d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica,
10. 11. 1998, pod številko AV 31/98.

2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen od torka

8. 12. 1998 do petka 15. 1. 1999 v Provizoriju, Bazoviška
12, Ilirska Bistrica, v delovnem času upravnih organov in v
prostorih KS Starod na Starodu.

Javna obravnava osnutka zazidalnega načrta bo v četr-
tek, 7.  1. 1999 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi Občine

Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, drugo nad-
stropje desno.

Javna obravnava se lahko na željo krajanov izvede tudi
v KS Starod. Kraj in datum te javne obravnave bo sporočen
naknadno.

3
Občani in organizacije lahko podajo pismene pripom-

be, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve (knjiga
pripomb) in na javni obravnavi ali pa jih pošljejo na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, Bazoviška 14, pod oznako “Pripombe na ZN MMP
Starod“.

Rok za oddajo pripomb se izteče z zadnjim dnem razgr-
nitve.

4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 352-41/98-231
Ilirska Bistrica, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

4058. Program priprave zazidalnega načrta za cono
P1-2 v Ilirski Bistrici – II. Faza

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 34. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95) je Ob-
činski svet občine Ilirska Bistrica na 44. seji dne 18. 11.
1998 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici

– II. Faza

I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA

1. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je se-

stavni del dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za
obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradne objave, št. 30/87
in 36/90), je cona z oznako P1-2 namenjena proizvodnim
dejavnostim. Za omenjeno cono je predvidena izdelava zazi-
dalnega načrta (v nadaljevanju: ZN). Pred kratkim je bil
sprejet program priprave za izdelavo ZN za I. fazo te cone.
Sedaj so se lastniki oziroma uporabniki preostalega zemljiš-
ča v tej coni odločili, da se izdela ZN za preostali del cone
P1-2, ki obsega njen severozahodni del.
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2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
manja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN
ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.

S programom priprave se določi tudi način izbora nosil-
ca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postop-
ku sprejemanja.

II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega

načrta
Pri izdelavi ZN za II. fazo cone P1-2, katera je namenje-

na proizvodnim dejavnostim, je potrebno koncept gradnje
objektov in drugih posegov v prostor prilagoditi tako, da ne
bo moteče vplival na objekte in posege v prostor, ki so
predvideni v I. fazi. Pogoji lastnika oziroma investitorja izde-
lave I. faze ZN niso potrebni, saj je potrebno osnutek ZN I.
faze v celoti upoštevati pri izdelavi II. faze ZN.

II. faza ZN se izdeluje za znane investitorje in tudi želje
po posegih v prostor so znane. Lastniki oziroma investitorji
ZN so:

1. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica ima v lasti parc. št. 355,
414, 416, 412/2, 412/4, 412/5, 347/2, 415, 411/1,
354, 343/2, 358, 359, 351, 350, 115/1 in del parc. št.
1958/6 k.o. Trnovo. Na teh parcelah je potrebno urediti
odprto in pokrito skladišče za vodovodni material, skladišče
za pogrebno opremo, skladišče za delovno orodje in opre-
mo, garderobni prostor za delavce, manjše delavnice (me-
hanična, vodoinštalaterska, elektroinštalaterska), objekt ozi-
roma odprti prostor za sortiranje odpadkov (steklo, papir,
kovine), upravno stavbo s parkiriščem za osebna vozila,
plato za pranje kontejnerjev ter parkirni prostor za delovna
vozila (5 kom), pogrebno vozilo, vozilo za pometanje in
poltovorno vozilo.

2. Tokis, d.o.o., Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska
Bistrica, katerega zemljišče obsega parc. št. del 466/7,
474/3, 473/2, 474/2, 468/1, 466/8, 467, 435/1, del
436/1, del 438, del 441, 313/1, del 319/1, 319/2, 418,
340/3, 341/2, 423/1, 422/1, 434, 432, 431 del 443/2,
del 443/1, del 444, del 445 in del parc. št. 1958/2 k.o.
Trnovo. V območje je zajet tudi kompleks z objekti čistilne
naprave, v katerem namerava investitor urediti čiščenje od-
padnih vod, skladiščenje trdnih in razsutih materialov, teko-
čih snovi in plina ter predelovalno industrijo in parkirišča za
tovorna vozila. Na kompleksu vzhodno od zemljišča Tram-
per, d.o.o., do zemljišča KSP pa namerava investitor urediti
objekte za proizvodno dejavnost, uslužnostno dejavnost,
trgovski center in parkirišče za osebna in tovorna vozila.

3. Tramper, d.o.o., Dolnji Zemon 89/b, 6250 Ilirska
Bistrica, katerega zemljišče obsega parc. št. del 445, del
444, del 443/1, del 443/2, del 466/7, del 435/3, del
436/1, del 438, del 441 in del 319/1 k.o. Trnovo v površi-
ni ca. 5.762 m2. Investitor namerava na svojem zemljišču
urediti halo za popravilo vozil s servisnimi in pisarniškimi
prostori, plato za zunanje pranje vozil, interni bencinski ser-
vis (rezervoarji kapacitete 2 x 32.000 l) ter parkirišče za
vozila, ki prevažajo nevarne snovi in ostala tovorna vozila.

4. Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
ima v lasti parc. št. 315, 341/1 in 327/1 k.o. Trnovo. Na

navedenih parcelah potrebujejo skladiščni objekt dimenzij
17 x 20 m, upravno stavbo dimenzij 17 x 10 m, obstoječo
betonarno in parkirišče.

Meja območja, ki se bo urejala z ZN poteka od izho-
diščne točke na jugu območja (vogal parc. št. 416 k.o.
Trnovo in parc. št. 115/1 k.o. Ilirska Bistrica) proti seve-
rovzhodu po meji med parc. št. 416, 414 k.o. Trnovo in
115/1 ter 105 in 103/1 k.o. Ilirska Bistrica, zavije proti
jugovzhodu do vogala parc. št. 411/1 in 412/3 k.o. Trno-
vo. Od tu naprej zavije proti severovzhodu in poteka po meji
med parcelama št. 411/1 in 412/3 k.o. Trnovo, prečka pot
(parc. št. 1958/2 in 1958/1 k.o. Trnovo), razmeji parc. št.
359 in 366 k.o. Trnovo ter zavije proti severozahodu ob
Cesti Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo) do približ-
no polovice meje parc. št. 350 k.o. Trnovo, zavije proti
severu do vogala parc. št. 341/1 k.o. Trnovo, ter poteka po
meji med parcelo št. 291/1 k.o. Trnovo (železnica) in par-
celami št. 341/1, 327/1 in 315 k.o. Trnovo, zavije proti
jugozahodu po meji med parc. št. 305 in 315 k.o. Trnovo
do Ceste Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo), zavije
proti severozahodu po meji med njo in parc. št. 305 k.o.
Trnovo ter po ca. 17 m prečka cesto in pride do vogala
parc. št. 445 k.o. Trnovo, nadaljuje pot proti jugozahodu po
meji med parc. št. 450 in 445 k.o. Trnovo in meji med parc.
št. 466/6 in 466/7 k.o. Trnovo, seka parc. št. 469 in
473/1 k.o. Trnovo ter pride do reke Reke (parc. št. 1973/1
k.o. Trnovo) in zavije po njeni meji proti vzhodu do izhodišč-
ne točke.

Skupna površina zemljišča za katerega se izdeluje ZN
meri ca. 7,73 ha.

ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP)
in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v
nadaljevanju: navodilo).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upo-
števati pri pripravi zazidalnega načrta so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami
in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87
in 36/90),

– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št.
17/94),

– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni
list RS, št. 57/96)

– idejni projekt obvoznice (Urbanistični zavod Projek-
tivni atelje Ljubljana 1969),

– osnutek zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski
Bistrici, I. faza,

– lokacijska dokumentacija št. 352-37/98-232 z dne
16. 7. 1998, Primorje, d.d., Ajdovščina, Vipavska cesta 3,

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah, ki jih posredujejo upravljalci.

3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnut-

ka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage (si-
tuacijski načrt in druge potrebne strokovne podlage).
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III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobi-

jo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posa-
mezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo
posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, gra-
fične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na ob-
močju, ki ga ureja ZN.

Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najka-
sneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posre-
dovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in
zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni po-
trebno.

5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k
dopolnjenemu osnutku ZN so:

1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
enota Postojna, Ljubljanska 50a, 6230 Postojna

2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna

3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine –
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,

4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,

5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47,
6210 Sežana,

6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4,
6000 Koper,

7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za vars-
tvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,

8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija
za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Prista-
niška 12, 6000 Koper

9. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000
Koper,

10. Apegas, Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
11. Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000

Ljubljana in
12. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12,

6250 Ilirska Bistrica.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek

vključi še vse lastnike parcel, ki se nahajajo v območju, za
katerega se pripravlja ZN, in sicer:

1. Prema, d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica,
2. Dragica Prosen, Ulica Nikole Tesle 1, 6250 Ilirska

Bistrica,
3. Iztok Jaksetič, Gradišnikova ulica 22, 1353 Borov-

nica.

6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajal-

ci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu
vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da
je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN
upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni mož-
no zavrniti izdaje soglasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA
NAČRTA

7. člen
Investitorji zazidalnega načrta so: Komunalno stano-

vanjsko podjetje, Prešernova 7, Ilirska Bistrica, TOKIS,
d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica, TRAMPER,
d.o.o., Dolnji Zemon 89/b, Ilirska Bistrica in PRIMORJE,
d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

ZN bo izdelal ATELJE VILLA, d.o.o., Ilirska Bistrica.
Javni razpis za oddajo del ni potreben, ker se ZN ne bo
financiral iz občinskega proračuna.

Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi pro-

grama priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu

z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogo-
ji soglasodajalcev,

– pridobitev poročila o presoji vplivov na okolje, ki ga
izdela pooblaščena organizacija,

– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,

– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska
Bistrica.

V. TERMINSKI PLAN

8. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev

pogojev soglasodajalcev v 50 dneh po sprejemu programa
priprave.

2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozne-
je v 40 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časov-
no vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.

3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni
razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu
gradiva.

4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravna-
va osnutka ZN.

5. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in pred-
logov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v
30 dneh po preteku javne razgrnitve.

6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu,
se v 20 dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na
katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in
predlogi.

7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja
soglasodajalcev.

8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji
posreduje v sprejem na občinski svet.

9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.

9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska
Bistrica.

Št. 352-66/98-231
Ilirska Bistrica, dne 18. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.
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JESENICE

4059. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Jesenice

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana Občine Jesenice

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Božidar Brudar
2. Boris Janez Bregant

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-1/98
Jesenice, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Jesenice
Maja Kostanjšek, dipl. jur. l. r.

JURŠINCI

4060. Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini
Juršinci

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 12. člena statuta
Občine Juršinci (Uradni Vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
12/95), je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 13. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi višine turistične takse v Občini

Juršinci

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Juršinci, vsebina poročanja o zbrani turistični taksi ter
nadzor nad njenim pobiranjem.

2. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitve za
prenočevanje.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odva-
jati turistično takso za prenočevanje turistov tudi v primeru,
če mu prenočevanja ne zaračunajo.

Osebe iz prvega odstavka tega člena ne pobirajo turi-
stične takse od:

– otrok do 7 let starosti,
– invalidnih oseb na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih

ali bolnicah,
– učenci, dijaki, študentje, udeleženci vzgojno-izobra-

ževalnih programov, ki jih na nepridobitveni podlagi organizi-
rajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter
verske in in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih do-
movih,

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,

– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in šport-
nih tekmovanj,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.

Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7 do 18 let 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 turističnih prenočišč.

II. VIŠINA IN NAČIN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE

3. člen
Višina turistične takse je določena v točkah in znaša v

vseh krajih na območju Občine Juršinci 5 točk.
Znesek turistične takse se izračuna ako, da se pomno-

ži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določi Vlada Republike Slovenije na

podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
Vrednost točke ob uveljavitvi tega odloka znaša 14 SIT.

4. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka nakazujejo pobrano

turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun občine.

III. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE
TAKSE

5. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so dolžne poleg eviden-

ce, predpisane v 28. členu zakona o pospeševanju turizma
predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno
poročilo o plačani turistični taksi najkasneje do 25. dne v
mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestavni del
tega odloka.

IV. NADZOR NAD POBIRANJEM TAKSE

6. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenje evidenc opravlja pristojni davčni organ ter pri-
stojni občinski organ.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-19/98
Juršinci, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.
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4061. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Juršinci

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41., 44. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 5. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne
mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mre-
že glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 12. člena
statuta Občine Juršinci (Uradni vesnik občin Ormož in Ptuj,
št. 12/95), je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 13.
11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Juršinci

1. člen
10. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci (Uradni list RS, št.
6/97) se spremeni tako, da glasi: »Šolski okoliš, kjer zavod
s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem
izobraževanju ter vzgoji obsega naslednja naselja: Bodkov-
ci, Dragovič, Gabrnik, Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, Juršin-
ci, Kukava, Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak pri Juršincih
in Zagorci.

Za vpis novincev v 1. razred osnovne šole in za pripra-
vo na šolo velja šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena.«

2. člen
V 11. členu se peta alinea nadomesti z novo alineo, ki

se glasi : »7020 - dajanje lastnih nepremičnin v najem«.

3. člen
V 33. členu se črta tretji odstavek.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-34/98
Juršinci, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

4062. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Juršinci

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97) in 12.
člena statuta Občine Juršinci ( Uradni Vestnik Občin Ormož
in Ptuj, št. 12/95) je Občinski svet občine Juršinci na seji,
dne 13. 11. 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 Juršinci

1. člen
V statutu Občine Juršinci (Uradni Vestnik občin Ormož

in Ptuj, št. 12/95) se v 2. členu tretji odstavek za besedo
»oblika...« doda besedilo »ščita, katerega zgornjem delu je
upodobljena vinska trta z zelenima listoma in rdečimi grozdi
na rumeni podlagi. V spodnjem delu grba se nahaja raženj,
ki je črne barve, pod njim pa je ogenj večjih plamenov rdeče
barve in manjših plamenov rumene barve, vse skupaj na
zeleni podlagi.«

V četrtem odstavku se za besedo »Zastava je...« doda
besedilo »pravokotne oblike v dimenziji 190 X 90, v dolžino
razdeljena na dve enaki, barvno različni polovici. Zgornja
polovica zastave je rumene barve, na njeni skrajno levi strani
se nahaja vinska trta enake oblike in barve kot na grbu.
Spodnja polovica zastave je zelena, na njeni skrajno levi
strani se nahaja raženj, ki je enake oblike in barve kot na
grbu.«

V petem odstavku se za besedilom »Praznik občine
je...« doda besedilo »10. avgust«

Doda se nov šesti odstavek, ki glasi: Občina ima pečat
okrogle oblike s premerom 3 cm, na sredini se nahaja grb v
obodu pa je napis Občina Juršinci.

2. člen
V 8. členu se v prvi odstavek doda nova peta alinea, ki

glasi:
– »občinska uprava«.

3. člen
V 12. členu se v točki e) črta tretja alinea.

4. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet ima naslednje stalne odbore:
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in zadruž-

ništvo,
– Odbor za drobno gospodarstvo,
– Odbor za požarno varstvo,
– Odbor za komunalno infrastrukturo in varstvo okolja,
– Odbor za finance in proračun«.

5. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi: »Posamezni odbo-

ri v okviru svojih pooblastil iz 20. člena opravljajo naslednje
naloge:

Odbor za družbene dejavnosti:
– obravnava vprašanja in daje mnenje v zvezi z izobra-

ževanjem, kulturo, športom, zdravstvom, otroškim varstvom
in socialnim varstvom,

– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občin-
ski svet.

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in zadruž-
ništvo:

– obravnava stanja na področju kmetijstva in gozdars-
tva v občini,

– obravnava usmerjanje in pospeševanje kmetijske pro-
izvodnje in daje mnenje k porabi sredstev za tovrstne namene,

– obravnava in sodeluje pri pripravi kmetijskega dela
prostorskih planov občine in prostorskih izvedbenih aktov za
posege v kmetijski in gozdarski prostor,
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– obravnava in opravlja druge naloge za katere ga poob-
lasti občinski svet.

Odbor za drobno gospodarstvo:
– obravnava sodelovanje med občino in gospodarski-

mi subjekti,
– obravnava problematiko zaposlovanja,
– obravnava pogoje za razvoj vseh gospodarskih in

negospodarskih dejavnosti, vključno s turizmom, katerih raz-
voj je v interesu občine,

– obravnava in opravlja druge naloge za katere ga poob-
lasti občinski svet.

Odbor za požarno varstvo:
– obravnava problematiko požarne varnosti in civilne

zaščite v občini,
– obravnava problematiko in daje mnenja s področja

javnega reda in miru,
– obravnava in opravlja druge naloge za katere ga poob-

lasti občinski svet.
Odbor za komunalno infrastrukturo in varstvo okolja:
– obravnava problematiko komunalnih javnih služb, jav-

nih cest in poti, stanovanjskega gospodarstva, stavbnih zem-
ljišč, urejanja prostora in načrtovanja ter varstva okolja obči-
ne,

– obravnava problematiko in daje mnenje s področja
prometa in zvez v občini,

– obravnava druge naloge za katere ga pooblasti ob-
činski svet.

Odbor za finance in proračun:
– obravnava in sodeluje pri pripravi proračuna občine,
– daje mnenja in pripombe k izvajanju proračuna,
– obravnava in opravlja druge naloge za katere ga poob-

lasti občinski svet«.

6. člen
V 23. členu se doda nova 14 alinea, ki glasi: »imenuje

in razrešuje tajnika občine«.

7. člen
26. člen se spremeni tako, da glasi:
»Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Kon-

stitutivno sejo nadzornega odbora skliče predsednik občin-
skega sveta.

Predsednika nadzornega odbora izvolijo in razrešijo
člani nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nadzorni
odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in
predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah,
podpisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira
delo in pripravlja ter vodi seje.

Predsednik lahko za opravljanje posameznih nalog ali
za nadomeščanje v času svoje odsotnosti pooblasti drugega
člana nadzornega odbora.«

8. člen
Za 26. členom se dodajo novi 26.a, 26.b, 26.c, 26.d,

26.e, 26 f, 26 g, in 26 h člen, ki glasijo:

»26.a člen
Nadzorni odbor ima pet članov.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge ne-

poklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-

skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-

ske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev ter člani vodstev političnih strank.

Člani nadzornega odbora so lahko občani, ki izpolnju-
jejo pogoje strokovnosti in poznajo finančno računovodske
predpise.

26.b člen
Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost biti seznanjen s

celotnim premoženjskim in finančnim poslovanjem občine
in odločitvami občinskega sveta in župana in ima pravico to
poslovanje pregledovati in ugotavljati njegovo zakonitost in
pravilnost ter ocenjevati učinkovitost in gospodarnost pora-
be proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
– preverja skladnosti proračuna občine z zakoni, drugi-

mi predpisi s področja javnih financ, odloki in drugimi sklepi
občinskega sveta;

– preverja skladnosti zaključnega računa s proraču-
nom in odločitvami občinskega sveta;

– preverja pravilnosti in pravočasnosti izvajanja nalog
izvrševanja občinskega proračuna;

– preverja pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja z
občinskim premoženjem;

– nadzor nad finančnim poslovanjem porabnikov ob-
činskega proračuna;

– nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračun-
skih sredstev.

Občinski svet ali župan lahko zahtevata od nadzornega
odbora, da opravi nadzor pri uporabnikih proračunskih sred-
stev.

Nadzorni odbor mora vsako leto do 28. februarja teko-
čega leta sprejeti letni program nadzora v katerega obliga-
torno in prioritetno vključi nadzore določene v tem statutu,
oziroma druge nadzore po svoji odločitvi. S programom
seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

V letnem programu nadzorni odbor določi časovno iz-
vedbo nadzora posameznih nalog po tem statutu.

26.c člen
Nadzorni odbor sprejema svoje odločitve na sejah z

večino glasov navzočih članov, kadar je na seji navzoča
večina vseh članov nadzornega odbora.

Pred odločanjem na seji mora nadzorni odbor izvesti
postopek nadzora, ki ga opredeli v poslovniku.

26.d člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor sme

obvestiti javnost o svojih ugotovitvah takrat, ko je njegovo
poročilo dokončno. Poročilo nadzornega odbora je dokonč-
no takrat, ko nadzorni odbor poročilo vročeno nadzorovani
osebi v pripombe in odgovor ponovno obravnava in izdela
dokončno poročilo s priporočili in predlogi ter ga predloži
občinskim organom.

Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati oseb-
ne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so
tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti ob-
činskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sred-
stev, dobro ime in integriteto posameznikov.

26.e člen
Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost, da o svojih

ugotovitvah poroča občinskemu svetu. Poročilo poda pred-
sednik nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščeni
član na seji občinskega sveta.
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Občinski organi so dolžni spoštovati mnenja, priporoči-
la in predloge nadzornega odbora. V primeru nespoštovanja
ugotovitev nadzornega odbora lahko občinski svet zahteva
razrešitev odgovorne osebe oziroma izvede disciplinski po-
stopek za odgovorne delavce.

Občinski svet lahko na predlog nadzornega odbora
zahteva postopek pristojne inšpekcije računskega sodišča v
primeru, ko obstaja sum hujše kršitve pri razpolaganju z
občinskim premoženjem oziroma nenamenskosti porabe
sredstev občinskega proračuna.

26.f člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamez-
ne strokovne naloge pa lahko za nadzorni odbor opravi
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet.

Občinska uprava:
– obvešča nadzorni odbor o premoženjsko pravnem in

finančnem poslovanju občine;
– posreduje nadzornemu odboru akte in sklepe občin-

skega sveta in župana;
– vodi zapisnike nadzornega odbora;
– izdela akte nadzornega odbora;
– nudi tehnično pomoč pri izvedbi nadzora organov in

organizacij porabnikov občinskega proračuna.

26.g člen
Za delo nadzornega odbora se sredstva zagotavljajo v

občinskem proračunu.

26.h člen
Članstvo v nadzornem odboru preneha, ko preneha

mandat občinskemu svetu, ki je nadzorni odbor imenoval.
Predčasno preneha članstvo v nadzornem odboru z

dnem razrešitve. Razrešitev opravi občinski svet na predlog
nadzornega odbora. Razlogi za razrešitev so:

– izguba volilne pravice;
– trajna nezmožnost za opravljanje nalog člana nadzor-

nega odbora;
– pravnomočna obsodilna sodba na nepogojno kazen

zapora, daljšo od šest mesecev;
– neprenehanje opravljanja nezdružljive funkcije v treh

mesecih;
– začetek opravljanje nezdružljive funkcije;
– odstop.«

9. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor mora za opravljanje svojega dela spre-

jeti poslovnik.
S poslovnikom nadzornega odbora se določi organiza-

cija dela, pravice in dolžnosti predsednika in članov pri
izvajanju nadzora, delo izvedencev, delo strokovnih sode-
lavcev, postopek nadzora, način odločanja, način evidenti-
ranja dela nadzornega odbora. S poslovnikom se določi tudi
priprava, sklicevanje in vodenje sej, pisanje zapisnikov ter
vodenje evidenc in dokumentacije.«

10. člen
V 39. členu se v tretji odstavek za besedo »tajnik« doda

besedilo: »ki ga imenuje župan.«

11. člen
43. člen se spremeni tako, da glasi:
»O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski

svet, ki v primeru izločitve tudi o stvari odloči.«

12. člen
Za 43. členom se dodajo novi 43.a, 43.b, 43.c, 43.d,

43 e in 43.f členi, ki glasijo:

»43.a člen
Več občin lahko za opravljanje nalog, ki zahtevajo spe-

cializirano strokovno delo ustanovijo enega ali več organov
skupne občinske uprave.

Organ skupne občinske uprave je ustanovljen takrat ko
akt o njegovi ustanovitvi na skupen predlog županov, sprej-
mejo občinski sveti.

43.b člen
Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki ga

imenujejo in razrešujejo župani občin, ki so ustanovile organ
skupne občinske uprave.

Predstojnik organa skupne občinske uprave določi si-
stematizacijo delovnih mest v organu in odloča o sklenitvi in
prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v tem organu.

43.c člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne

občinske uprave kot organ tiste občine, v katero krajevno
pristojnost zadeva spada.

Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju
upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajni-
ka občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

43.d člen
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave za-

gotavljajo občine, ki so organ skupne občinske uprave usta-
novile, v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do
števila prebivalcev teh občin.

43.e člen
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske

uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

43.f člen
Organ skupne občinske uprave preneha, ko občine, ki

so ga ustanovile soglasno razveljavijo ustanovitveni akt.«

13. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-05/98
Juršinci, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.
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KAMNIK

4063. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Kamnik

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Anton Tone Smolnikar
2. Marjeta Humar

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00601/0006/98-31
Kamnik, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

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

KIDRIČEVO

4064. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Kidričevo

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Alojz Šprah,
2. Janko Baštevc.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-07/98-2
Kidričevo, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kidričevo
Matilda Klasinc l. r.

KOČEVJE

4065. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Kočevje

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Janko Veber,
2. Alenka Gabrič.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-3/98-112
Kočevje, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kočevje
Roman Poklač, dipl. jur. l. r.

4066. Razpis ponovnih volitev v Svet krajevne
skupnosti Šalka vas v volilni enoti št. 6 in št. 7

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

R A Z P I S U J E
ponovne volitve v Svet krajevne skupnosti Šalka

vas v volilni enoti št. 6 in št. 7

I
Opravijo se ponovne volitve v Svet krajevne skupnosti

Šalka vas v volilnih enotah št. 6 in št. 7.

II
Ponovne volitve bodo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-5/98-112
Kočevje, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kočevje
Roman Poklač, dipl. jur. l. r.
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KOMEN

4067. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Komen

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Jožef Adamič
2. Uroš Slamič

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607-01/98
Komen, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Komen
Soraja Buda Marušič l. r.

KRANJ

4068. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 1228/3, k.o. Stražišče

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na
39. seji dne 11. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št.

1228/3, k.o. Stražišče

I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 1228/3,

nerodovitno, k.o. Stražišče, vpisano v seznamu št. VI, ker v
naravi ne predstavlja javnega dobra.

II
Lastninska pravica na parc. št. 1228/3, nerodovitno,

k.o. Stražišče se vpiše za Mestno občino Kranj.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Kranju.

Št. 14/1929/98
Kranj, dne 11. novembra 1998.

Predsednik
Sveta mestne občine Kranj

Branko Grims l. r.

4069. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Kranj

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Mohor Bogataj
2. Janez Remškar

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 013/98
Kranj, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kranj
Marjeta Dvornik l. r.

KRŠKO

4070. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Krško
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R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število glasov:
1. Danilo Siter
2. Franc Bogovič

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-2/98
Krško, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Krško
Janez Stariha l. r.

LAŠKO

4071. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Laško

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število glasov:
1. Jože Rajh
2. Peter Hrastelj

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00602-6/98-5-1
Laško, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Laško
Milko Škoberne, univ. dipl. jur. l. r.

LENART

4072. Odlok o turistični taksi v Občini Lenart

Na podlagi prvega odstavka 23. člena zakona o pos-
peševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 11. člena

statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96)
je Občinski svet občine Lenart na seji, dne 3. 11. 1998
sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Lenart

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse na

območju Občine Lenart.

2. člen
Turistična taksa de določi v sezoni, za čas od 1. 5. do

30. 9. v letu, v višini 9 točk.
Izven sezone, za čas od 1. 1. do 30. 4. in od 1. 10. do

31. 12. v letu, se turistična taksa določi v višini 7 točk.

3. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na pre-

nočevanje, so dolžne nakazati pobrano turistično takso
na račun občine do 25. dne v mesecu za pretekli mesec
ter hkrati v istem roku predložiti občini in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo o pobrani turistični
taksi.

Obrazec “Mesečno poročilo o številu prenočitev in
pobrani turistični taksi za obdobje od ___ do ____”, ki služi
kot pomoč in za poenostavitev dela, je objavljen skupaj z
odlokom.

4. člen
Višina turistične takse se izračuna tako, da se število

točk pomnoži z vrednostjo točke.

5. člen
Vrednost točke, način plačila, oprostitve, namen upo-

rabe, nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidence in sankcije za prekrške, ureja zakon
o pospeševanju turizma.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 1. točka
prvega odstavka 1. člena in tarifna številka 1 10. člena
odloka o komunalnih taksah v Občini Lenart (Uradni list RS,
45/90).

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

nem listu RS.

Št. 42305-2/98
Lenart, dne 3. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
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4073. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Lenart

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Ivan Vogrin
2. Janez Kramberger

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607-1/98-24/6
Lenart, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Lenart
Breda Cerjak Firbas l. r.

LITIJA

4074. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Litija

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Miroslav Kaplja
2. Franc Rokavec

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-12/98
Litija, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Litija
Anton Primožič, dipl. jur. l. r.

LJUTOMER

4075. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Ljutomer za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. in 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/93,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98), 13. in 98. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) in 7.
člena odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1998
(Uradni list RS, št. 47/98) je Občinski svet občine Ljutomer
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Ljutomer za leto 1998

1. člen
Spremeni se drugi člen odloka o proračunu Občine

Ljutomer za leto 1998 (Uradni list RS, št. 47/98) tako, da
se glasi:

Skupna višina javne porabe za leto 1998 se določa v
naslednjih zneskih:

Bilanca prihodkov in Račun financiranja
odhodkov SIT

SIT

Prihodki občinskega
proračuna 1.244,140.384 49,000.000
Odhodki občinskega
proračuna 1.265,140.384 28,000.000
Primankljaj 21,000.000
Presežek 21,000.000
Stanovanjski sklad 51,420.942
Razvojni sklad 25,035.338

Sredstva proračuna se razporedijo za financiranje
opravljanja nujnih nalog zagotovljene porabe, in sicer za
delo občinskih organov in občinske uprave, civilne zaščite,
za izvajanje dejavnosti na področju šolstva, otroškega vars-
tva, socialnega varstva, kulture, športa, zdravstva in druge
dejavnosti, za subvencije in pokrivanje vzdrževanje komu-
nalnih naprav in cest, za stanovanjsko dejavnost, gospodar-
jenje s prostorom, varstvo okolja, kmetijstva, požarnega vars-
tva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za investi-
cije in druge namene v skladu s tem odlokom in priloženo
bilanco prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.

Sredstva skladov in režijskega obrata se razporedijo za
posamezne namene v skladu z odloki o ustanovitvi skladov
in režijskega obrata ter predloženimi programi.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-7/98
Ljutomer, dne 12. novembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer:

Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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4076. Odlok o zazidalnem načrtu za Dom starejših
občanov v Ljutomeru

Na podlagi 39. 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), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS,  št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list  RS,  št. 41/95 in 71/96) je
Občinski svet občine Ljutomer na 45. seji, dne 12. 11.
1998 sprejel naslednji

O D L O K
o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov

v Ljutomeru

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za Dom

starejših občanov v Ljutomeru, ki ga je pod št. 18/97-
ZN/LJ izdelal ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring,
d.o.o., Murska Sobota.

2. člen
Meja in velikost obravnavanega območja:
Območje spremembe zazidalnega načrta obsega parc.

št. 1921 in 1924 (k.o. Ljutomer) v celoti in parc. št. 1913,
1915/1, 1922, 1923, 2840 in 2842 (k.o. Ljutomer) delno.

Na severni strani je omejeno z Zdravstvenim domom,
na vzhodni strani s parc. št. 2840 (Prešernova ulica), na
zahodni strani s parc. št. 1944 (rob parka) in na južni strani s
parc. št. 1925 in potokom Ščavnica.

3. člen
Funkcija območja:
Območje obravnave je namenjeno gradnji objekta –

Doma starejših občanov, gradnji poslovno-stanovanjskega
objekta, ureditvi križišča med Prešernovo ulico in Ulico I.
slovenskega tabora, ureditvi javnih površin in ureditvi komu-
nalne infrastrukture.

4. člen
Oblikovalske in funkcionalne rešitve objektov in na-

prav:
Arhitektura objekta:
a) Za umestitev objektov sta merodajni gradbena linija,

ki sledi poteku Ulice I. slovenskega tabora in gradbena linija
zahodnega roba Prešernove ulice.

b) Velikost objekta: objekt je zasnovan iz treh volumnov, ki
so funkcionalno in oblikovno pravilno umeščeni na razpoložljiv
prostor, razviden iz grafične priloge zakoličbena situacija.

Velikost posameznih krakov: vzhodni trakt 21 m x 16 m,
zahodni trakt 25 m x 16 m in južni trakt 28 m x 16 m. Neto
površina posamezne etaže znaša ca. 1150 m2, skupna neto
površina vseh etaž pa ca. 4300 m2 .

Od osnovnih horizontalnih gabaritov so možni manjši
odmiki navzven oziroma navznoter, ki jih narekujejo posa-
mezni arhitekturni členi: balkoni, požarno stopnišče, vetro-
lovi, do 10%.

c) Vertikalni gabariti: prostor dovoljuje umestitev objek-
ta gabaritov P+3.

d) Streha: predvidena je poševna streha z minimalnim
naklonom; ni posebnih omejitev za oblikovanje strehe, ra-
zen priporočila, da streha naj oblikovno ne posnema stano-
vanjske arhitekture.

5. člen
Komunalna ureditev
1. Rekonstruira se križišče med Prešernovo ulico in

Ulico I. slov. tabora. Uredijo se pločniki in kolesarska steza
do rekreacijskega centra.

Parkirišča se uredijo med Zdravstvenim domom in Do-
mom starejših občanov, kot je prikazano v grafični prilogi
Prometna ureditev.

Za potrebe predvidenega Doma starejših občanov se
uporabi tudi javno parkirišče pri spomeniku na križišču Pre-
šernove ulice in Ulice Slavka Osterca. Dostop do objekta bo
preko mostička čez Ščavnico.

2. Komunalna oprema (kanalizacija, vodovod, elektri-
ka, telefon) se naveže na obstoječo in rekonstruirano komu-
nalno omrežje.

3. Ogrevanje Doma starejših občanov bo iz plinske
kotlovnice v pritličju objekta, ki se bo napajala iz plinske
cisterne na dvorišču objekta.

Ogrevanje poslovno-stanovanjskega objekta se bo re-
ševalo iz lastne kotlovnice individualno.

6. člen
V območju niso dovoljeni posegi, ki bi motilno vplivali

na pogoje dela in bivanja v obstoječih objektih in na načrto-
vano izrabo zemljišča.

Obvezno je spremljanje (monitoring) nivoja hrupa v ča-
su gradnje in po njej. Če se ugotovi, da je nivo hrupa nad
dopustno mejo za II. območje varstva pred hrupom (4. člen
uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem prostoru, Uradni
list RS,  št. 45/95) se predpišejo ukrepi:

– zmanjšanje oziroma prepoved prometa,
– zmanjšanje oziroma prepoved parkiranja.



Stran 6286 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom in organi-

zacijam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za ure-
janje prostora v Ljutomeru.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Republiška

inšpekcija za posege v prostor.

9. člen
S tem odlokom se v celoti razveljavijo:
– odlok o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov

v Ljutomeru (Uradni list RS,  št. 40/90),
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazi-

dalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru (Urad-
ni list RS,  št. 68/97),

– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazi-
dalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru (Urad-
ni list RS,  št. 11/98).

S tem odlokom se razveljavi odlok o ureditvenem načr-
tu športno-rekreacijskega centra v Ljutomeru (Uradni list
RS,  št. 33/94) v delu, ki ga obravnava predmetni odlok.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-7/98-2790
Ljutomer, dne 12. novembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

4077. Odlok o občinskih cestah v Občini Ljutomer

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), desete alinee drugega
odstavka 21. in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/97, 26/97,
70/97 in 10/98), 13. člena statuta Občine Ljutomer (Urad-
ni list RS, št. 41/95, 71/96) in 25. člena zakona o prekrš-
kih (Uradni list SRS, št. 25/83, popravek v št. 36/83,
42/85, popravek v št. 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 61/96 - odločba US) je
Občinski svet občine Ljutomer na 45. seji dne 12. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Ljutomer

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, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Ljutomer in po-

stopek njihove kategorizacije;
– udeležbo živali v prometu na občinskih cestah;
– 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 Ljutomer so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, jav-
ne poti in javne poti za kolesarje.

Lokalne ceste v Občini Ljutomer se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije: glav-
ne mestne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne
ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Ljutomer na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
lagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti uteme-
ljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Ljutomer na predlog žu-
pana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Gradnje občinskih cest in kategorija novozgrajenih cest
se določijo v prostorskem planu občine.

Rekonstrukcije občinskih cest se določijo v letnem
planu razvoja občinskih cest.
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Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Ljutomer na predlog žu-
pana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno, in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozd-
nih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Ljutomer na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti,
ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so
namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UDELEŽBA ŽIVALI V PROMETU NA OBČINSKIH
CESTAH

11. člen
(način gonjenja in vodenja živine na občinskih cestah)

Jezdeci, goniči in vodniki živali, udeleženi v cestnem
prometu, smejo uporabljati vozišča občinskih cest pod po-
gojem, da ne ogrožajo varnosti drugih udeležencev v pro-
metu.

Domače živali (psi, drobnica, ali večje živali), ki lahko
ogrožajo promet, so lahko na cesti le v spremstvu osebe, ki
jih varno vodi.

Glede ostalih vprašanj v zvezi z udeležbo živali v cest-
nem prometu na občinskih cestah in kazni, ki so določene
za kršitev teh določb se smiselno uporabljajo členi 59, 93-
96 zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 30/98).

IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

12. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Ljutomer.

13. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Ljutomer na predlog žu-
pana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil pristojni občinskih upravni organ, niso
pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občin-
skih cest po tem planu.

14. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obse-
gajo 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 zagotovljene po-
rabe 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 Ljutomer;
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– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;

– 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.

15. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu Občine Ljutomer.

Na predlog pristojnega občinskega upravnega organa
lahko Občinski svet občine Ljutomer predpiše posebno po-
vračilo za prekomerno obremenjevanje cest (izvoz iz pesko-
kopov, gramoznic, glinokopov, izredni prevozi itd.).

Če je za vzdrževanje cest iz prejšnjega odstavka dana
koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški
njenega vzdrževanja.

V. GRADITEV OBČINSKIH CEST

16. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali ob-
jektu lastnika oziroma uporabnika sosednjega zemljišča ali
objekta, kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastni-
kom oziroma uporabnikom zemljišča ali objekta in investitor-
jem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno
izvedbo.

17. člen
(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.

18. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

19. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za na-
mene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razla-
ščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlasti-
tve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

20. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Avtobusna postajališča na glavni mestni cesti morajo
biti zunaj vozišča.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristo-
jen občinski upravni organ za ceste na predlog javnega
prevoznika in v soglasju s pristojnim občinskim upravnim
organom ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za
varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avto-
busnega postajališča na vozišču glavne mestne ceste. Če
ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je
postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne
mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlaga-
telj pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča
krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajali-
šče postane del občinske ceste.

21. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

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 železniško
progo.

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.

22. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.
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23. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem od-
stavku.

24. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-
ste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
voren pristojen občinski upravni organ za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

25. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o grad-
nji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje ozi-
roma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja
dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

26. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Ljuto-
mer.

Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in
objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkori-
šča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih
cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvaja-
nja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na njih,
veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju in
izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.

VI. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

27. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 32.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je odgo-
voren pristojen občinski upravni organ za ceste.

28. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z od-
dajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo
gospodarske javne službe.

Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpi-
sa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine
Ljutomer.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko Občinski svet občine Ljutomer na predlog župa-
na odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh
cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju kra-
jevne skupnosti. Občinski svet občine Ljutomer lahko 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 Ljutomer subsidiarno odgovorna.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

29. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski
upravni organ za ceste.

Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

30. 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, je odgovoren
nad občinskimi cestami pristojen občinski upravni organ za
ceste.
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31. člen
(vzdrževanje občinske ceste na mejnem prehodu)
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v ena-

kem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim preho-
dom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem pre-
hodu zagotavljajo upravljavci teh površin.

32. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zaradi
zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na držav-
no cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen 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.

VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA
NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

33. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

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 cest

ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podob-
no),

lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa 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
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlo-
gi za takšen ukrep.

Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in pristoj-
nega občinskega upravnega organa za najmanj petnajst dni
ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni
pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občin-
ski cesti.

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, pristojni občinski upravni organ in javnost po sreds-
tvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ce-
ste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah

morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni
organ za ceste.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

34. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje
iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varo-
valnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob-
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za za-
ščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 2 m
– pri glavni mestni cesti 3 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 2,5 m
– pri mestni ali krajevni cesti 2 m

Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Ljutomer.

35. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
dovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Ljutomer, se smejo napeljevati oziroma po-
stavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zahte-
va od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali presta-
vi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojen občinski upravni organ 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 morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

36. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste.
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V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občin-
sko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma živ-
ljenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodar-
ska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstra-
niti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

37. 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, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega orga-
na za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje
teh del.

38. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz.

Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je
vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpi-
som dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa pre-
sega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena
na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izred-
ni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve.

O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, pristojnega ob-
činskega upravnega organa in izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.

39. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci red-
nega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tret-
jega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

40. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski
upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih ce-
stah, ta pravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za
opravljanje teh dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno-
sti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.

41. člen
( priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste. (5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega pri-
ključka mora sodelovati pristojen občinski upravni organ za
ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in
drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka
tega člena.

42. 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 pristojen občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

43. člen
(ukinitev priključka)

Pristojni občinski upravni organ za nadzor lahko zahte-
va ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi
prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni
vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 40. člena ali je
zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odloč-
bo iz 41. člena tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

44. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pristoj-

nemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
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ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelova-
ti s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del stroš-
kov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in dero-
čih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo
občinske ceste.

45. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Ribniki se lahko gradijo, gramoznice, peskokopi, gli-
nokopi pa lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občin-
ske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na
vzdrževanje ceste in na varnost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.

46. 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 pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

47. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
 1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
 2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
 3. ovirati odtekanje vode s ceste;
 4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
 5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kole-

sarje 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.

48. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozi-
šča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

49. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski cesti
morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na
njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski cesti
morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti do-
stop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, grad-
njo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za od-
vod 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 vplivi, če teh ni mogoče postaviti na
zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski cesti
morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na
občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki
oziroma uporabniki zemljišč morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

50. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 51. člena
tega odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
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Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni mestni
cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge
prireditve 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 ce-
ste, razen glavne mestne ceste, se lahko izjemoma izda tudi
v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne
ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

51. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti
policijo, pristojnega občinskega upravnega organa za nad-
zor in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovolje-
nju mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, pristojnega občinskega
upravnega organa za nadzor in izvajalca rednega vzdrževa-
nja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občin-
ske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

52. člen
(polje preglednosti)

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 dovo-
ljeno 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).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo pristojnega občinskega upravnega or-
gana za nadzor ali policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do od-
škodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredi-
ta lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski
upravni organ za ceste v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste iz 33. člena tega odloka.

53. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Ob-
činski svet občine Ljutomer na predlog župana, razen v
primerih iz 32. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči
predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.

54. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-
činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obvešča-
nje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen občinski
upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo posta-
vitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna sig-
nalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski uprav-
ni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki
morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Ljutomer. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
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55. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) oprav-
ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parki-
ranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določ-
bo 40. in 41. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priklju-
ček oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki-
riščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

56. 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 pristojen občinski upravni organ za
ceste ter zoper soglasje iz drugega odstavka 53. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

57. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpi-
sov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občin-
ske ceste, skrbi pristojni občinski upravni organ za nadzor.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima pristojni občinski upravni organ za ceste poleg
pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še nasled-
nje pravice in dolžnosti:

 1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

 2. nadzorovati dela pri obnavljanu cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

 3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

 4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

 5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost pro-
meta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

 6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
 7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
 8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti

prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prome-
tu, pristojni občinski upravni organ za nadzor lahko odloči
po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih
primerih lahko pristojni občinski upravni organ za nadzor
odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima pristojni
občinski upravni organ za nadzor 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;
– 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 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi pristojni občinski upravni organ za nadzor, poda
pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora pristojni občinski upravni organ za nadzor
obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ za ceste
in policijo.

Če pristojni občinski upravni organ za nadzor pri izva-
jalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste
kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občin-
skih cest kot javne službe, lahko poda koncedentu uteme-
ljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko
pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, 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 34.
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 35. čle-
na);

 3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 36. člena);

 4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali oprav-
lja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
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met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (37. 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 spremeni
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojne-
ga občinskega upravnega organa za ceste (40. 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
41. 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 44. člena);

 8. brez soglasja ob cesti odpira gramoznice, pesko-
kope, glinokope in ribnike, ki bi lahko vplivali na stabilnost
cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost pro-
meta na njej (45. člen);

 9. 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 (46. člen);

10. 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
(47. člen);

11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);

12. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 48. člena);

13. 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 49. člena);

14. 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
50. člena);

15. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi del-
ne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
vitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 51. člena);

16. 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 51. člena);

17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 52. člena);

18. 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 (54. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
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)

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

(1) če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 27. člena);

(2) če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del
ob morebitni stavki;

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

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
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji
ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji
odstavek 25. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega uprav-
nega organa 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 25. člena).

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12.
člena tega odloka.

64. 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 pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 43. člena tega odloka.

65. 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 enem letih po uveljavitvi tega odloka.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87)
se morajo prilagoditi določbam 54. in 55. člena tega odloka
ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v dveh letih po
uveljavitvi tega predpisa.
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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) in 54. in 55. člena tega
odloka ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v
dovoljenju, se odstranijo.

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-
ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

68. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ureditvi cestnega prometa v mestu in naseljih na območju
Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 2/88).

69. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 344-01-5/98
Ljutomer, dne 16. novembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

4078. Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestu
Ljutomer

Na podlagi 17. člena zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 30/98), 25. člena zakona o prekrš-
kih (Uradni list SRS, št. 25/83, popravek v št. 36/83, Uradni
list SRS, št. 42/85, popravek v št. 2/86, Uradni list SRS, št.
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93
in 61/96 – odločba US), 6., 7. in 60. člena statuta Občine
Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) je Občinski svet
občine Ljutomer na 45. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer

1. člen
S tem odlokom se na območju mesta Ljutomer določa

cestno prometna ureditev na javnih prometnih površinah.
Javne prometne površine po tem odloku so: ceste,

ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine in
urejene pešpoti.

2. člen
Prednostna cesta poteka iz smeri Kolodvorske ceste

proti Prešernovi cesti do križišča z ulico Slavka Osterca, v
nadaljevanju po ulici Slavka Osterca in Ulici Rajh Nade od
križišča z ulico Slavka Osterca s priključkom na Ormoško
cesto, se nadaljuje po Ormoški cesti ter Jeruzalemski cesti.

3. člen
Enosmerne ulice so :
– ulica Janka Ribiča z uvozom iz Polske poti in izvozom

v Užiški ulici;
– ulica Vinka Megla z uvozom iz Užiške ulice in izvozom

na Poljsko pot;
– del Volkmerjeve ulice med Vrtno ulico in Ivana Kauči-

ča cesto z uvozom iz Vrtne in izvozom na Ivana Kaučiča
cesto, severni del Volkmerjeve ulice ima dvosmeren promet
s tem, da se za zavijanje v levo uporablja vezalka med
Volkmerjevo in Starim trgom. Pri izvozu na Ormoško cesto je
obvezna smer desno;

– Vrazova ulica z uvozom iz Starega trga in izvozom na
Postružnikova ulico;

– Postružnikova ulica z uvozom iz Miklošičevega trga in
izvozom na Stari trg;

– ulica Jureša Cirila z uvozom iz Miklošičeva trga in
izvozom na Prešernovo ulico. Pri izvozu na Prešernovo ulico
je obvezna smer levo;

– del Razlagove ulice med Kajuhovo ulico in Miklošiče-
vim trgom z uvozom iz Kajuhove ulice in izvozom na Mikloši-
čev trg;

– Kerenčičeva ulica z uvozom iz Glavnega trga in izvo-
zom na Miklošičev trg;

– ulica Frana Kovačiča z uvozom iz Užiške ulice in
izvozov na ulico Rajh Nade;

– Ulica Viktorja Kukovca z uvozom iz Ulice rajh Nade in
izvozom na ulico Slavka Osterca;

– cesta ob Blagovnici na Glavnem trgu je enosmerna v
smeri Ormoške ceste;

– cesta ob zgradbi PTT Ljutomer na Glavnem trgu je
enosmerna v smeri Prešernove ceste;

– del Ormoške ceste od križišča s Starim trgom preko
Glavnega trga po Prešernovi cesti do križišča s Kajuhovo
ulico;

– na Starem trgu je krožni enosmerni promet okrog
zelenice v smeri nasprotno urinemu kazalcu;

– avtobusna postaja – uvoz iz severne strani, izvoz iz
južne strani.

Na izvozu vseh enosmernih ulic se postavi prometni
znak stop, razen:

– na izvozu Razlagove ulice na Miklošičev trg;
– na izvozu Glavnega trga (stavba št. 4-Blagovnica) na

Ormoško cesto;
– na izvozu Glavnega trga (stavba št. 9-pošta) na Or-

moško cesto, kjer se postavi prometnih znak, križišče s
prednostno cesto.



Uradni list Republike Slovenije Št. 80 / 27. 11. 1998 / Stran 6297

4. člen
Slepe ulice so:
– Zacherlova ulica – oba kraka, pri čemer je vzhodni

krak prednostna cesta,
– vzhodni del ulice Bratov Pihlar,
– vzhodni del Vrtne ulice,
– Ulica ob progi,
– Ulica Frana Kovačiča – odsek proti gasilskemu domu,
– Maistrova ulica,
– Cvetlična ulica,
– Cankarjeva ulica,
– Grossmanova ulica,
– Cesta I. Slovenskega tabora – oba kraka,
– JZ krak Razlagove ulice,
– Ulica Ante Trstenjaka,
– Ulica Staneta Rozmana,
– SV del Kidričeve ulice,
– Ulica 9. maja,
– JZ del Kolodvorske ceste od Muralesa do Obrata

močnih krmil,
– SV in V krak Soboške ceste,
– Ulica Rade Pušenjaka.

5. člen
Za motorni promet je zaprta Ulica Joška Berdena in

Cirila Jureša.

6. člen
Za tovorni promet je v celoti zaprt (razen za dostavo)

Glavni trg.

7. člen
Na vseh ostalih mestih je dovoljen dvosmerni promet.

8. člen
Dostava blaga k prodajalnam na Glavnem in Starem

trgu se opravlja iz Glavnega in Starega trga.
Dostava blaga k prodajalni na vogalu Kerenčičeve in

Postružnikove ulice se opravlja iz Postružnikove ulice.
Dostava blaga k prodajalnam na Ormoški cesti št. 4,

Ormoški cesti št. 6 in k prodajalnam na Glavnem trgu št. 14
se opravlja iz Ormoške ceste, s tem, da se v širini teh
prodajaln rezervira prostor na obstoječem parkirnem prosto-
ru v času dostave.

Dostava blaga k prodajalni v Kajuhovi ulici št. 2 se
opravlja iz dvoriščne strani.

Dostava se opravlja dnevno od 9. do 11. ure, razen k
prodajalni na Ormoški cesti št. 6, kjer je dovoljena dostava
tudi od 5. do 6. ure. Čas razkladanja je dovoljen največ 30
minut.

9. člen
Dostava blaga k prodajalnam ne sme onemogočiti nor-

malnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlaša-

nja in hitro. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno povr-
šino temeljito očistiti. Blago in embalažo, dostavljeno in
odloženo na javne površine, je treba odstraniti najkasneje
do 12. ure, na Glavnem trgu pa takoj po dostavi.

 10. člen
Ustavljanje in parkiranje motornih vozil na vozišču je

prepovedano:
1. kjer to prepoveduje prometna signalizacija in sicer

na Ormoški cesti od križišča z Jeruzalemsko cesto do križiš-
ča s Starim trgom, Jeruzalemski cesti, Ulici Rajh Nade od
križišča s Starim trgom do križišča z Užiško ulico, Ulica
Slavka Osterca, Prešernovi ulici razen v odseku od Glavne-
ga trga do križišča s Kajuhovo ulico, Kolodvorski ulici;

2. na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m
pred prehodom;

3. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, peš-
poti ali kolesarskem pasu;

4. na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od pre-
hoda oziroma proge;

5. v križišču in v razdalji manjši od 5 m od najbližjega
roba prečnega vozišča;

6. na razdalji manj kot 15 m pred znakom, s katerim je
označeno avtobusno postajališče, kakor tudi na delu voziš-
ča, ki je s stalnimi označbami določeno za avtobusno posta-
jališče;

7. pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvoriš-
če ali gradbišče;

8. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni
prometni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne sig-
nale;

9. na ali pred komunalnimi napravami (priključki na
vodovodno omrežje, vhodi v kanalizacijo, hidranti, kontej-
nerji za odpadke, prometnih zapornicah);

10. na predelih, kjer predstavlja vozilo oviro pri odvozu
snega ali pri odstranjevanju posledic elementarnih ali drugih
nezgod;

11. na javnih zelenicah in sprehajalnih poteh;
12. na funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obele-

žij in
13. rezerviranih parkirnih površinah za invalide (na pred-

log društva paraplegikov).
Parkiranje je prepovedano na sredini parkirnega pro-

stora na Glavnem trgu 15.

 11. člen
Na območju Občine Ljutomer so za ustavljanje in parki-

ranje namenjene naslednje javne površine:
– urejeni javni parkirni prostori, določeni s prometnimi

znaki kot parkirni prostori in površine, kjer je parkiranje
časovno omejeno ali nadzorovano;

– rezervirani parkirni prostori;
– splošni parkirni prostori;
– javni parkirni prostori za tovorna vozila in avtobuse v

medkrajevnem prometu.
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12. člen
Urejeni parkirni prostori so prostori, ki so določeni s

tem odlokom. Župan določi vrsto označbe in časovne ome-
jitve na parkirnem prostoru.

13. člen
Rezervirani parkirni prostori so:

– prostori za potrebe službenih vozil na podlagi pred-
hodnega dovoljenja;

– prostori rezervirani za parkiranje vozil invalidnih oseb;

– prostori za parkiranje tovornih, motornih vozil in avto-
busov;

– prostori za parkiranje intervencijskih vozil;

– prostori stanovalcev.

Rezervirane parkirne prostore določi z odločbo uprava
Občine Ljutomer.

Rezervirani parkirni prostori morajo biti vidno označeni
s prometno signalizacijo, kot jo predpiše uprava Občine
Ljutomer. Stroški signalizacije teh prostorov gredo v breme
uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni za parkiranje
intervencijskih vozil in vozil invalidnih oseb. Na njih lahko
parkirajo le motorna vozila, katerim to dovoljuje označba
parkirnega prostora. Parkirni prostori za potrebe službenih
vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine ter
se v ostalem času uporabljajo kot splošni urejeni javni parkir-
ni prostori.

14. člen
Splošni parkirni prostori so na odsekih javnih cest, ulic

in na drugih prometnih površinah, kjer jih ne prepovedujejo
cestno-prometna signalizacija in prometni predpisi. Na teh
prostorih se lahko po potrebi organizira parkiranje za dolo-
čen čas.

15. člen
Upravljavec javnega parkirnega prostora skrbi za vzdr-

ževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo in ne
odgovarja za škodo, ki nastane na parkiranem vozilu.

Za parkiranje motornih vozil na urejenih in nadzorova-
nih parkirnih prostorih mora uporabnik vozila plačati parkir-
nino. Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov plačujejo
uporabniki najemnino.

Višino parkirnine in višino najemnine za parkirišča, opre-
deljena kot urejena parkirišča, določi s sklepom župan Ob-
čine Ljutomer.

16. člen
Ureditev lokacij za javne parkirne prostore za parkiranje

tovornih vozil in avtobusov predpiše župan Občine Ljutomer.
Na območju mesta Ljutomer je prepovedano parkiranje to-
vornih vozil in avtobusov na javnih površinah, razen na me-
stih, kjer je to s prometnim znakom dovoljeno. Uprava obči-
ne lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za ustavljanje in
parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov in avtobusov

na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to
nujno za nemoteno opravljanje njihove storitvene dejavnosti
in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.

17. člen
Na Glavnem trgu, na južnem delu Starega trga, na

Miklošičevem trgu, Ulici Jureša Cirila, delu Prešernove ulice
od Glavnega trga do Kajuhove ulice in Ormoški cesti od
Starega trga do Glavnega trga se za parkiranje uvede modra
cona, s katero se omejuje čas brezplačnega parkiranja do
dveh ur. Po izteku tega časa pa se plačuje parkirnina, in
sicer v času od 6. do 16. ure.

Višina parkirnine se določa z naslednjimi tarifami:

Tarifa  časovna omejitev  vrednost

I.  tarifa  od 0 do 2 ur  0 točk

II.  tarifa  od 2 do 3 ur  1 točka

III.  tarifa  od 3 do 4 ur  2 točki

IV.  tarifa  od 4 do 5 ur  3 točke

V.  tarifa  od 5 do 6 ur  4 točke

VI.  tarifa  od 6 do 7 ur  5 točk

VII. tarifa  od 7 do 8 ur  6 točk

VIII. tarifa  od 8 do 9 ur  7 točk

IX. tarifa  od 9 do 10 ur  8 točk

18. člen
Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine na

Glavnem trgu poteka od ponedeljka do petka, v času od 6.
do 16. ure, v soboto pa od 6.30 do 13. ure.

Ob nedeljah in praznikih se za parkiranje parkirnina ne
pobira.

19. člen
Plačila parkirnine so oproščena vozila, ki so označena

s posebno oznako, ki jo izda upravljalec javnega parkirnega
prostora ter vozila z oznako policije, gasilcev, rdečega križa
in invalidnih oseb.

V primeru, da si voznik ne priskrbi parkirnega listka ali
parkirni list izgubi plača dnevno parkirnino v višini vrednosti
IX. tarife.

20. člen
Vrednost točke določi s sklepom župan.

21. člen
Fizične ovire so postavljene v/na:

– Užiški ulici,

– Ulici I. Slovenskega tabora (krak proti hipodromu).

– Vrazova.

 22. člen
Za postavitev in redno vzdrževanje cestno-prometne

signalizacije ter opremo ulic, cest in trgovin z drugimi napra-
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vami, ki zagotavljajo varnost cestnega prometa po tem odlo-
ku, skrbi pristojni občinski upravni organ, za kar bo podelil
koncesijo.

23. člen
Na trgih (Glavni trg, Stari trg, tržnica) in pločnikih je

dovoljeno:

– občasno postavljanje prodajnih stojnic,

– izvajanje športnih prireditev,

– organizacija zborovanj, zabavnih in kulturnih prire-
ditev.

Dovoljenje za posebno uporabo javnih površin izda
uprava Občine Ljutomer, ob mnenju upravljavca javnih povr-
šin, na katere se dovoljenje nanaša, v skladu z odlokom o
komunalnih taksah.

24. člen
Da bi bil zagotovljen varen promet, je na lokalnih ce-

stah v mestu Ljutomer prepovedano graditi objekte, narave
ali posaditi drevje in grmičevje ali postavljati predmete, s
katerimi bi se zmanjšala preglednost ceste, s katero se
cesta križa v ravnini in preglednost na križišču. Varovalni pas
v mestu je en meter od končne točke prečnega profila
ceste. Dovoljena višina živih mej, ograj in drugih objektov je
0,7 m.

Prepovedano je tudi:

– odvajati na cesto vodo, odplake, gnojnico ter druge
tekočine,

– puščati na cesti ali na pločnikih sneg ali led, ki pada
ali zdrsne na cesto ali pločnik,

– ovirati odtekanje vode s ceste,

– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto oziroma z
njimi ravnati tako, da lahko pomastijo cesto,

– puščati ali metati na cesto kakršnekoli predmete, ki
onesnažujejo cesto in

– drugo, kar bi lahko poškodovalo cesto ali bi zmanjša-
lo preglednost ceste.

25. člen
V mestu Ljutomer je dovoljeno postavljati neprometne

znake le z dovoljenjem uprave Občine Ljutomer na predlog
podjetja za vzdrževanje javnih prometnih površin. Dovoljenje
mora vsebovati:

– mesto;

– obliko;

– velikost in

– vsebino neprometnega znaka.

Neprometne znake, postavljene v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, odstrani pristojna služba, ki jo določi
uprava Občine Ljutomer na stroške stranke.

26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni

občinski upravni organ za nadzor.
Podrobnejše določbe o delovanju pristojnega občin-

skega upravnega organa za nadzor bodo določene s poseb-
nim predpisom.

KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
Z denarno kaznijo do 90.000 SIT se kaznuje za prekr-

šek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti:

– če opravlja dovoz in odvoz blaga v nedovoljenem
času (8., 9. člen);

– če kot organizator športne ali druge prireditve brez
dovoljenja pristojnega organa zapre ali preusmeri promet
(17. člen);

– če postavlja kiosk, prodajno stojnico, mizico in po-
dobno brez dovoljenja pristojnega organa (17. člen);

– če ravna v nasprotju s 18. členom;

– če ravna v nasprotju s 3. členom odloka.

Z denarno kaznijo do 30.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

28. člen
Z denarno kaznijo 3.000 SIT na kraju samem se kaz-

nuje posameznik:
– če ne ravna v skladu z 8., 9., 17. in 18. členom

odloka;
– če ne plača parkirnine kot to določa 11., 12. in 13.

člen odloka.

29. člen
Z denarno kaznijo 2.250 SIT se kaznuje posameznika

na kraju samem, če stori prekršek:
– parkira vozila na prepovedanih mestih;
– parkira neupravičeno na rezerviranih parkirnih površi-

nah;
– pri dostavi blaga ne počisti prometne površine.

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

nem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odredba

o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomeru (Uradni list
RS, št. 50/95).

Št. 344-01-5/98
Ljutomer, dne 16. novembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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4079. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem
načrtu regulacije potoka Kozarica – Virje ter
melioracije na območju Kozarica – Virje

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, ter Uradni list RS, št. 29/90,
18/93, 47/93, 71/93) in na podlagi 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je
Občinski svet občine Ljutomer na 45. seji dne 12. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu

regulacije potoka Kozarica – Virje ter melioracije
na območju Kozarica – Virje

1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba odloka uredi-

tvenega načrta regulacije potoka Kozarica – Virje ter melio-
racije na območju Kozarica – Virje (Uradni list SRS, št.
47/86, v nadaljevanju: odlok).

2. člen
V 6. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Na območju k.o. Boreci se ponovno vzpostavi cestna

povezava med naseljem Boreci in Grlava in uredi prehod čez
regulirani potok Kozarica. V prometno komunikacijo se ure-
di zemljišče okrog športno rekreacijskega centra ter po
parc. št. 653/1 k.o. Boreci. Premostitev potoka Kozarica
se izvede v dimenzijah, ki dopušča prevoz osebnih avtomo-
bilov in lažje kmetijske mehanizacije.

Prometna komunikacija na parc. št. 653/1 mimo šport-
no rekreacijskega centra Križevci se uredi za pešče in kole-
sarje.«

Parcela št. 653/1 k.o. Boreci ostane javno dobro.

3. člen
Ta sprememba odloka se objavijo v Uradnem listu Re-

publike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 350-01-7/98
Ljutomer, dne 16. novembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l.r.

4080. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Ljutomer za leto 1999

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št.
49/95) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Ljutomer na 45. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ljutomer za leto 1999

I
Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradnil RS,

št. 18/84 – VI. poglavje in 44/97) in ovrednotenega letne-
ga programa pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč, vred-
nost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 1999 znaša 0,60 SIT.

II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem

sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Re-
publike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava
Ljutomer.

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

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

Št. 423-06-7/98
Ljutomer, dne 16. novembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

4081. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta centralne čistilne naprave Ljutomer

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) ter 28. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) izdaja
župan Občine Ljutomer

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta

centralne čistilne naprave Ljutomer

I
Župan Občine Ljutomer odreja razgrnitev osnutka loka-

cijskega načrta centralne čistilne naprave Ljutomer, ki ga je
izdelal Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljub-
ljana, septembra 1998.

II
Javna ragrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge pripombe na Odsek za GJS, okolje in PP
Občine Ljutomer.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer,
Vrazova 1, Ljutomer.

V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer v sode-
lovanju s Krajevno skupnostjo Ljutomer organizirati javno
obravnavo.
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III
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupno-

sti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče, in ga skupaj
z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki
poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu
svetu občine Ljutomer.

IV
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350-4-5/98-2798
Ljutomer, dne 13. novembra 1998.

Župan
Občine Ljutomer

Ludvik Bratuša l. r.

4082. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega
časa gostinskih obratov na območju Občine
Ljutomer

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95), 16., 17. in 19. člena pravilnika o obratoval-
nem času gostinskih obratov (Uradni list RS, št. 79/97 in
22/98) ter 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer
na seji dne 12. novembra 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določanje obratovalnega časa

gostinskih obratov na območju Občine Ljutomer

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, ki jih

morajo gostinci upoštevati pri določanju obratovalnega časa
gostinskih obratov.

2. člen
Gostinski obrati obratujejo v rednem obratovalnem ča-

su, ki se evidentira pri upravni enoti, razen v primerih, ko gre
za podaljšani obratovalni čas in je potrebno pridobiti dovo-
ljenje upravne enote, ki je vezana na mnenje upravnega
organa občine pristojnega za gostinstvo. Mnenje občinske-
ga upravnega organa je obvezujoče.

Izven rednega obratovalnega časa lahko gostinski obra-
ti, ki strežejo z jedmi in pijačami (slaščičarne, okrepčevalni-
ce in bari) in so v stanovanjskih naseljih ali strnjenih pretež-
no stanovanjskih delih naselja, izjemoma obratujejo v podalj-
šanem obratovalnem času, ki ne sme biti daljši od 23.30
ure.

Gostinski obrati, ki se nahajajo izven stanovanjskih na-
selij in strnjenih pretežno stanovanjskih delov naselja, lahko
obratujejo v podaljšanjem obratovalnem času, ki ne sme biti
daljši od 2. ure.

3. člen
Ob izdaji dovoljenja s strani upravne enote, je le-ta

dolžna upoštevati mnenje občinskega upravnega organa pri-
stojnega za gostinstvo.

Pri izdaji mnenja mora upravni organ upoštevati vrsto
gostinskega obrata, lokacijo gostinskega obrata oziroma
okoliš, v katerem se nahaja, potrebe kraja, kjer se obrat
nahaja ter upoštevanje javnega reda in miru.

4. člen
Gostinski obrati lahko brez dovoljenja upravne enote

obratujejo dlje kot traja njihov obratovalni čas na dan pred
prazniki, ob pustovanju in martinovanju, ob drugih priložno-
stih pa v primeru, da je gostinec pri občinskem upravnem
organu z vlogo prijavil podaljšanje obratovalnega časa vsaj
tri dni pred dnevom, ko bo gostinski obrat obratoval v podalj-
šanem obratovalnem času.

5. člen
Gostinski obrati na bencinski servisih lahko določijo

svoje obratovanje, ki lahko traja 1 uro dlje, kot traja obrato-
valni čas prodajalne.

6. člen
Ob izdaji mnenja za podaljšanje obratovalnega časa in

dovoljenja ob drugih priložnostih mora upravni organ upo-
števati morebitne večkratne kršitve javnega reda in miru.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 332-03-7/98
Ljutomer, dne 12. novembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

4083. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Ljutomer

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana Občine Ljuto-

mer, in sicer med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila
najvišje število glasov:

1. Ludvik Bratuša, roj. 30. 5. 1951, naslov: Ljutomer,
Noršinci 1e; poklic: dr. vet. med., delo: direktor; predlaga-
telj: Jožef Gorjak in skupina volilcev,

2. Jožef Špindler, roj. 13. 9. 1943, naslov: Ljutomer,
Maistrova 2; poklic: inž. agronomije, delo: poslanec; pred-
lagatelj: Liberalna demokracija Slovenije, OO Ljutomer.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-07-7/98
Ljutomer, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Ljutomer
Oton Nemec, dipl. prav. l. r.
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LOGATEC

4084. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 20/98)
Občinska volilna komisija občine Logatec

r a z p i s u j e
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Janez Nagode,
2. Vladislav Puc.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 8-02/98
Logatec, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Logatec
Tomaž Smrtnik, dipl. jur. l. r.

LOŠKA DOLINA

4085. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Loška dolina

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Jožef Gorše,
2. Jernej Zabukovec.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 31/98
Loška dolina, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Loška dolina
Ljubomir Gačnik, dipl. inž. l. r.

MARKOVCI

4086. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Markovci

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Franc Kekec,
2. Stanislav Toplak.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 36/98
Markovci, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Markovci
Marjan Strelec, dipl. prav. l. r.

MENGEŠ

4087. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega
premoženja v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-
13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in
Uradni list RS, št. 57/94, 15/95 in 70/97) in 21. člena
statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/95) je Občinski svet občine Mengeš na 43. redni seji dne
11. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja v

splošni rabi

1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 1095/6, neplod-

no, v izmeri 53 m2, k.o. Loka, ki je splošno ljudsko premo-
ženje v splošni rabi, preneha biti splošno ljudsko premože-
nje v splošni rabi in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni
vložek, last Občine Mengeš.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane družbe-

na lastnina v upravljanju Občine Mengeš oziroma njeno last.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 568/98
Mengeš, dne 11. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mengeš

Alojzij Janežič l. r.

4088. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Mengeš

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Tomaž Štebe,
2. Janez Per.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607-0002/98
Mengeš, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mengeš
Andreja Burja Kračman, dipl. prav. l. r.

METLIKA

4089. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Metlika za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 41/95 in 76/98) je Občinski svet občine
Metlika na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Metlika za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Metlika za leto 1998

(Uradni list RS, št. 31/98) se 2. člen spremeni, tako da
glasi:

Proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:

v tolarjih
Bilanca prihodkov in Račun

odhodkov financiranja

prihodki 524,681.226 0
odhodki 523,081.226 1,600.000
primanjkljaj 1,600.000
presežek 1,600.000

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

nem listu RS.

Št. 403-36/98
Metlika, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

4090. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Metlika

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Branko Matkovič,

2. Slavko Dragovan.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008/98
Metlika, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Metlika
Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.
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MOZIRJE

4091. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta naselja Rečica ob Savinji

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97 ter na podlagi 9. člena
statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazar-
je, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95) je Občinski svet
občine Mozirje na 28. seji dne 13. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

naselja Rečica ob Savinji

I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta naselja

Rečica ob Savinji.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Krajev-

ne skupnosti Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 76, v času
uradnih ur KS Rečica ob Savinji. Javna razgrnitev bo trajala
30 dni od objave v Savinjskih novicah, in sicer od 27. 11.
1998 do 26. 12. 1998.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo na KS Rečica
ob Savinji ali na Občino Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in

sicer v četrtek, 17. 12. 1998 ob 18. uri v dvorani kulturne-
ga doma na Rečici ob Savinji.

Št. 012-1/98-13
Mozirje, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

4092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje
1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje 1986–1990 za območje
občine Mozirje

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
ter na podlagi 9. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasi-
lo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št.
1/95) je Občinski svet občine Mozirje na 28. seji dne 13.
11. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje

1986–2000, dopolnjenega leta 1989
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje 1986–1990 za območje

občine Mozirje

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989
in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za ob-
dobje 1986–1998 za območje Občine Mozirje.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine

Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje. Razgrnitev bo
vsak delovni dan, in sicer v ponedeljek in torek od 7. do 15.
ure, v sredo od 7. do 17. ure in v četrtek in petek od 7. do
14. ure. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v
Savinjskih novicah, in sicer od 27. 11. 1998 do 26. 12.
1998.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Mozir-
je, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.

IV
V času javne razgrnitve bosta izvedeni javni obravnavi,

in sicer v sredo, 16. 12. 1998 ob 18. uri v Galeriji kulturne-
ga doma v Mozirju za območje KS Mozirje in v četrtek, 17.
12. 1998 ob 18. uri v dvorani kulturnega doma na Rečici za
območje KS Rečica ob Savinji.

Št. 012-1/98-13
Mozirje, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

4093. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Mozirje

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Jožef Kramer,
2. Jakob Presečnik.
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II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-4/98
Mozirje, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mozirje
Janja Port l. r.

NOVO MESTO

4094. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz
javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo
mesto

Na podlagi 1. člena odloka o oskrbi naselij s plinom iz
javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 35/92), ter 24. člena statuta JP Komunala Novo
mesto, je direktor podjetja sprejel

P R A V I L N I K
o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega

plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem plina iz

javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto, (v na-
daljnjem besedilu: pravilnik), se ureja podrobnejše pogoje
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz javnega plinovod-
nega omrežja na območju Občine Novo mesto.

Pravilnik ureja:
– naprave dobavitelja in odjemalcev plina,
– dobavo in kvaliteto plina,
– priključitev na javno plinovodno omrežje,
– odjemno mesto in merilne naprave,
– prijavo in odjavo dobave plina,
– prekinitev dobave plina,
– varnostne ukrepe pri uporabi plina,
– obračun dobavljenega plina.

2. člen
Pravilnik podrobneje ureja pravice, obveznosti in odgo-

vornosti dobavitelja plina, (v nadaljnjem besedilu: dobavi-
telj), ter odjemalca plina (v nadaljnjem besedilu: odjemalec),
oziroma postopke za priključitev in varno obratovanje vseh
plinskih naprav.

Obračun dobavljenega plina urejajo merila in kriteriji za
oblikovanje cen za prodajo plina iz javnega plinovodnega
omrežja v Občini Novo mesto, ki so sestavni del tega pravil-
nika (v nadaljnjem besedilu: merila).

II. NAPRAVE DOBAVITELJA IN ODJEMALCA PLINA

3. člen
Naprave dobavitelja:
Javno plinovodno omrežje s pripadajočimi elementi,

vključno s hišnimi priključki, so v upravljanju dobavitelja.

4. člen
Hišni priključki so odcepni cevovodi od javnega plino-

vodnega omrežja do zgradbe, vključno z glavno požarno
plinsko pipo.

5. člen
Glavna požarna plinska pipa je glavni zaporni element s

katerim se zapre dovod plina v zgradbo. Nameščena je v
omarici na zunanji stene zgradbe in mora biti vedno dostop-
na, ter vidno označena s trajnim napisom.

6. člen
Naprave odjemalca so:
– hišna regulacijska postaja ali hišni regulator tlaka,
– stanovanjski regulator tlaka,
– zaščitna omarica,
– notranja cevna napeljava,
– plinomer,
– plinska trošila.
Naštete naprave sestavljajo notranjo plinsko napeljavo.

Stroški izgradnje in vzdrževanja bremenijo njihovega lastni-
ka, oziroma odjemalca.

7. člen
Hišna regulacijska postaja, ali hišni regulator, je napra-

va za zmanjšanje tlaka plina v posamezni zgradbi in se naha-
ja v omarici, za glavno požarno plinsko pipo, na zunanji steni
zgradbe.

Stanovanjski regulator je naprava za zmanjšanje tlaka
plina v posameznem stanovanju.

8. člen
Notranja cevna napeljava zajema vso napeljavo od glav-

ne požarne plinske pipe do posameznih plinskih trošil.

9. člen
Plinomeri so naprave za merjenje porabe plina.
Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plino-

vodno napeljavo in trošijo plin.

III. DOBAVA IN KVALITETA PLINA

10. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu plin neprekinjeno in mu

zagotavlja potrebni obratovalni tlak na glavni požarni plinski
pipi.

11. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s

plinom, sestava ali tlak plina spremeni v taki meri, da so
potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na napravah
dobavitelja in odjemalca, potem nosi vse stroške, ki nasta-
nejo na napravah dobavitelja dobavitelj, lastnik, oziroma od-
jemalec, pa vse stroške, ki nastanejo v zvezi z napravami
odjemalca.

Kolikor lastnik, oziroma odjemalec, ne prevzame strošk-
ov sanacije svojih naprav, ali če sanacija ni izvedena pravo-
časno in časovno usklajena z deli na napravah dobavitelja,
mu dobavitelj ni dolžan dobavljati plina, vse dokler niso
izpolnjeni vsi pogoji za varno obratovanje.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO PLINOVODNO OMREŽJE

12. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoj objekt na

javno plinovodno omrežje, ali spremeniti priključno moč plin-
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skih trošil, mora dobavitelja pisno zaprositi za naslednja
soglasja:

1. Za novogradnjo:
1.1 Soglasje k lokaciji in gradnji
Vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta z načelno vrisanim plinskim priključ-

kom,
– oceno priključne moči objekta, z navedbo namena

uporabe plina.
1.2 Soglasje za priključitev objekta
Vlogi je potrebno priložiti:
– lokacijsko dovoljenje (kolikor ni enotnega gradbene-

ga dovoljenja)
– projekt za izvedbo:
· hišne plinske napeljave, ali
· plinske kotlovnice s priključno močjo večjo od 50 kW in
· hišnega plinskega priključka.
Odjemalec mora z dobaviteljem skleniti pogodbo o

izgradnji hišnega plinskega priključka, če gre za nestano-
vanjske prostore pa tudi pogodbo o plačilu prispevka. Pri-
spevka je oproščen odjemalec, ki zemeljski plin uporablja
pri proizvodnem procesu, lahko pa tudi odjemalec, ki ima
možnost uporabe alternativnega vira energije, je pa koristno
za ostale odjemalce, ter v interesu dobavitelja, da se priklju-
či na javno plinovodno omrežje.

1.3 Dovoljenje za priključitev zgrajene plinske nape-
ljave

Vlogi je potrebno priložiti:
– izjavo izvajalca o sposobnosti izdelane plinske nape-

ljave za obratovanje, katere sestavni del sta prilogi:
· odločba podjetju ali obrtniku za opravljanje dejavnosti

izvajanja plinskih napeljav
· ime varilca in številka njegovega atesta za varjenje

brezšivnih jeklenih cevi
– zapisnik o tlačnem preizkusu (trdnostnem in tesnost-

nem)
– izjavo o izenačitvi potencialov in ozemljitvah plinovo-

da, ter rezultati meritev
– izjavo dimnikarskega podjetja o ustrezni izvedbi di-

movodnih in prezračevalnih naprav
– izjavo o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil
– projekt izvedenih del, oziroma izjavo, da med izved-

bo ni bilo odstopanj od predloženih projektov.
2. Za obstoječe objekte:
2.1 Soglasje za možnost priključitve na javno plinovod-

no omrežje
Vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta z načelno vrisanim priključkom
– za posamezno stanovanje naslov stanovanja, ter prii-

mek in ime lastnika, oziroma najemnika
– opis namena uporabe plina.
2.2 Soglasje za priključitev na javno plinovodno omrežje
Vlogi je potrebno priložiti:
– lokacijsko dovoljenje (kolikor ni enotnega gradbene-

ga dovoljenja)
– projekte za izvedbo:
· hišne plinske napeljave, ali
· plinske kotlovnice s priključno močjo večjo od 50 kW in
· hišnega plinskega priključka,
– izjavo pristojne dimnikarske službe o ustrezni kvaliteti

dimnika,
– soglasje prizadetih lastnikov ali stanovalcev v večsta-

novanjskem objektu,
– soglasje upravljalca objekta.
Odjemalec mora z dobaviteljem skleniti pogodbo o

izgradnji hišnega plinovodnega priključka, če gre za nesta-

novanjske prostore pa tudi pogodbo o plačilu prispevka.
Prispevka je oproščen odjemalec, ki zemeljski plin uporab-
lja pri proizvodnem procesu, lahko pa tudi odjemalec, ki ima
možnost uporabe alternativnega vira energije, je pa koristno
za ostale odjemalce, ter v interesu dobavitelja, da se priklju-
či na javno plinovodno omrežje.

2.3 Dovoljenje za priključitev zgrajenih plinskih naprav
Vlogi je potrebno priložiti:
– izjavo izvajalca o sposobnosti izdelane plinske nape-

ljave za obratovanje, katere sestavni del sta prilogi:
· odločba podjetju ali obrtniku za opravljanje dejavnosti

izvajanja plinskih napeljav
· ime varilca in številka njegovega atesta za varjenje

brezšivnih jeklenih cevi
– zapisnik o tlačnem preizkusu (trdnostnem in tesnost-

nem)
– izjavo o izenačitvi potencialov in ozemljitvah plinovo-

da, ter rezultati meritev
– izjavo dimnikarskega podjetja o ustrezni izvedbi di-

movodnih in prezračevalnih naprav
– izjavo o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil
– projekt izvedenih del, oziroma izjavo, da med izved-

bo ni bilo odstopanj od predloženih projektov.

13. člen
Soglasja vsebujejo pogoje za priključitev ali spremem-

bo priključne moči. Priključna moč je enaka vsoti nazivnih
moči vseh priključenih plinskih trošil.

Soglasje uredi ustreznost hišnega priključka, lokacije
in izbire merilnih naprav, načelno možnost priključitve in
morebitne posebne pogoje.

Dobavitelj je dolžan dati investitorju ali odjemalcu pisno
soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči, če
so zahteve v zahtevku za soglasje usklajene s temi pogoji in
če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav, ekono-
mičnost dobave in če ima poravnane vse finančne obvezno-
sti. V nasprotnem primeru mora dobavitelj pisno obrazložiti,
zakaj ne soglaša s priključitvijo, oziroma spremembo pri-
ključne moči.

Soglasje predstavlja dobaviteljevo obvezo za dobavo
plina šele potem, ko je investitor, oziroma odjemalec, izpol-
nil vse pogoje iz soglasij in poravnal vse finančne obvezno-
sti.

14. člen
Dobavitelj plina daje smernice za izdelavo tehnične

dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in napeljav, ki se
priključujejo na javno plinovodno omrežje v Občini Novo
mesto.

15. člen
Notranjo plinsko napeljavo lahko izvedejo le podjetja ali

obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni, ter
razpolagajo s potrebnim strokovnim kadrom (v nadaljnjem
besedilu: izvajalci).

16. člen
Izvajalci, ki izvajajo notranjo plinsko napeljavo ali njene

posamezne dele, so dolžni po končanih delih izvesti vse
predpisane preizkuse napeljave na trdnost in tesnost, o
izenačitvi potencialov in ozemljitvah, dimovodnih in prezra-
čevalnih naprav na funkcionalnost, ter kontrolo tehnične
neoporečnosti izdelane plinske napeljave.

17. člen
Po končanih preizkusih notranje plinske napeljave, mo-

ra izvajalec, glede na uspešne rezultate, izdati pisno izjavo o
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sposobnosti notranje plinske napeljave za obratovanje. Izva-
jalec mora izdati izjavo po 12. členu zakona o varstvu pri
delu in 58. členu zakona o graditvi objektov.

O funkcionalnem preizkusu plinskih trošil mora izdati
pisno izjavo pooblaščeni servis.

Pristojno dimnikarsko podjetje mora izdati pisno izjavo
o funkcionalnem preizkusu dimovodnih in prezračevalnih
naprav.

18. člen
Notranjih plinskih napeljav se ne sme uporabljati vse

dotlej, dokler investitor ne pridobi od izvajalca pisne izjave o
sposobnosti izdelane plinske napeljave za obratovanje, od
pooblaščenega serviserja zapisnika o funkcionalnosti plin-
skih trošil, od pristojnega dimnikarskega podjetja zapisnika
o funkcionalnem preizkusu in od pristojnega upravnega or-
gana enega od naslednjih dokumentov:

– uporabno dovoljenje (razen za plinske kotlovnice pri-
ključne moči do 50 kW)

– dokument o pričetku poizkusnega obratovanja.
Določbe prvega odstavka tega člena se nanašajo na

celotno plinsko napeljavo, vsa plinska trošila, kot tudi na
posamezne tehnološko samostojne enote (npr. plinske kot-
lovnice, industrijski porabniki plina itd.)

19. člen
Ne glede na določbe 19. člena, lahko dobavitelj dovoli

časovno omejeno porabo plina, zaradi preizkusa delovanja
priključenih plinskih trošil, pod določenimi pogoji in v prisot-
nosti predstavnika dobavitelja.

Za montažno oziroma začasno ogrevanje objekta ali
daljšo uporabo plina, si mora uporabnik pridobiti od pristoj-
nega organa ustrezno dovoljenje za obratovanje.

20. člen
Dobavitelj lahko vrši dodatno kontrolo pri izvajanju notra-

nje plinske napeljave. Pripombe dobaviteljeve kontrole je izva-
jalec dolžan upoštevati. Če izvajalec del ne upošteva pripomb
in zahtev dobavitelja v zvezi z izvedbo del, lahko dobavitelj
odkloni dobavo plina, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.

21. člen
Če so pri kontroli izvajanja del, ali funkcionalnem preiz-

kusu ugotovljene nepravilnosti, ki so v nasprotju s predpisi
ali smernicami, ali take, ki bi lahko ogrožale premoženje,
zdravje uporabnikov, ali okolico, mora dobavitelj odkloniti
dobavo plina.

22. člen
Dobavitelj ima izključno pravico in dolžnost izvajati red-

ne in izredne preglede, ter preizkuse notranje plinske nape-
ljave. Preglede izvajajo pooblaščeni predstavniki dobavite-
lja, ki imajo za ta opravila pisna pooblastila.

Če so pri pregledih ugotovljene nepravilnosti take nara-
ve, da bi lahko ogrožale premoženje, zdravje uporabnikov,
ali okolico, mora dobavitelj prekiniti dobavo plina, dokler ni
zagotovljeno varno obratovanje.

Odjemalec plina je pri izvajanju pregleda ali preizkusa
notranje plinske napeljave dolžan omogočiti pooblaščenim
predstavnikom dobavitelja dostop do vseh delov napeljave.

V. ODJEMNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE

23. člen
Odjemno mesto je glavna požarna plinska pipa.

24. člen
Merilne naprave za ugotavljanje dobavljenih količin pli-

na so plinomeri in korektorji, ki jih dobavitelj odčitava za
obračun dobavljenih količin plina.

25. člen
Odjemalec je dolžan dobavitelju pri odčitavanju, vzdr-

ževanju ali zamenjavi, omogočiti dostop do merilnih naprav.
Odjemalec, ki je uporabnik plinske kotlovnice s pri-

ključno močjo nad 50 kW, mora izročiti dobavitelju ključ
kotlovnice, ki ga dobavitelj hrani v omarici, nameščeni ob
vhodu v kotlovnico in jo je možno odpreti samo s ključem
dobavitelja.

26. člen
Količina dobavljenega plina se ugotovi na podlagi od-

čitka plinomera. Pri odjemalcih, ki imajo plinomere namešče-
ne na delu napeljave, kjer je nadtlak plina večji od 30 mbar,
se količina dobavljenega plina izmeri s prigrajenim korektor-
jem ali izračuna s pomočjo korekturnega faktorja. Korekturni
faktor je pretvornik, ki pretvarja s plinomerom izmerjene
količine v količine pri standardnih pogojih (288,15 K in
1,01325 bar).

27. člen
Če dobavitelj, zaradi odsotnosti odjemalca, ni mogel

odčitati plinomera, je odjemalec dolžan na osnovi dobavite-
ljevega obvestila javiti pravilen odčitek, v roku treh dni, na
način, ki ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne javi odčitka
plinomera, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine plina
glede na dobavo plina v preteklem obdobju, z upoštevanjem
dinamike dobave.

Odjemalec lahko z dobaviteljem sklene pogodbo o
plačevanju plina v enakomernih mesečnih količinah na pod-
lagi porabe iz preteklega leta in odčitavanja vsaj enkrat letno.

Kolikor nima dobavitelj z odjemalcem sklenjene take
pogodbe, mora plinomere odčitavati vsaj vsake 3 mesece,
vmes pa lahko plin zaračunava skladno s prvim odstavkom
tega člena.

28. člen
Če se ugotovi, da so količine dobavljenega plina ne-

pravilno registrirane zaradi okvare merilne naprave, ki je
nastala brez krivde odjemalca, se na podlagi dokumentira-
nih podatkov, izmerjena količina sporazumno popravi, za
čas od zadnje kontrole merilne naprave do ugotovitve ne-
pravilnosti, vendar največ za 12 mesecev od dneva, ko so
bile nepravilnosti ugotovljene.

Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih
je odjemalec rabil plin v času, ko so merilne naprave nepra-
vilno registrirale količine dobavljenega plina.

Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvrši tako, da se prevzeta količina plina
za obračunsko obdobje v katerem merilne naprave niso
pravilno registrirale porabe, določi na osnovi srednjih vred-
nosti dobavljenih količin v obdobju pred nastankom okvare
in v obdobju po odstranitvi okvare, z upoštevanjem dinamike
dobave.

29. člen
Stroške nabave in namestitve merilnih naprav novemu

odjemalcu bremenijo odjemalca. Tip, velikost in mesto na-
mestitve določi projektant, s soglasjem dobavitelja. Vse me-
rilne naprave morajo imeti veljaven žig pristojnega urada za
kontrolo meril in plemenitih kovin.

Po namestitvi morajo biti merilne naprave plombirane
tako, da je onemogočena njihova demontaža brez poškod-
be plombe.
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30. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku, ter

zamenjavo dotrajanih, opravlja dobavitelj plina, v skladu z
veljavno zakonodajo.

Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstav-
ka tega člena, pri gospodinjskih plinomerih maksimalnega
pretoka do 10 m3/h, pokriva odjemalec z naročnino, ki mu
jo dobavitelj mesečno zaračunava na osnovi tarife iz “meril”.

Za večje plinomere dobavitelj stroške iz prvega odstav-
ka zaračuna odjemalcu po dejanskih stroških in na podlagi
cenika del.

31. člen
Če je pri odjemalcu, zaradi montaže novih plinskih

naprav, potrebno zamenjati merilne naprave, nosi stroške
nabave in zamenjave odjemalec.

32. člen
Dobavitelj in odjemalec imata, poleg rednih pregledov

po 31. členu teh pogojev, vedno pravico kontrolirati točnost
merilne naprave. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost
izven dopustnih meja, plača stroške pregleda dobavitelj, v
nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.

VI. PRIJAVA IN ODJAVA DOBAVE PLINA

33. člen
Odjemalci plina so fizične in pravne osebe, ki jim doba-

vitelj dobavlja plin iz javnega plinovodnega omrežja, ob po-
gojih predpisanih s tem pravilnikom in z odlokom.

Fizične osebe so lastniki stanovanj in stanovanjskih
hiš, oziroma najemniki stanovanjskih prostorov.

34. člen
Odjemalec je dolžan pisno sporočiti spremembo svoje-

ga statusa, naslova ali spremembo odjemalca, najkasneje v
15 dneh po nastali spremembi, s predložitvijo potrebnih
dokumentov, ter podpisanim sporazumom z novim odjemal-
cem, oziroma najemnikom.

35. člen
Odjemalec je dolžan pisno javiti dobavitelju odjavo pli-

na vsaj 7 dni pred prekinitvijo odjema.
V primeru odjave plina za določen čas, je odjemalec

dolžan plačevati od porabe neodvisni del stroškov.

36. člen
Za neupravičeni odjem se šteje vsaka poraba plina, ki

ni merjena z merilno napravo opremljeno z veljavnim žigom
urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.

37. člen
Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna

iz polne priključne vrednosti moči plinskih trošil, ob upošte-
vanju naslednjih ur dnevne uporabe plina:

– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike
– 4 ure dnevno za vodne grelnike
– 24 ur za hladilnike
– 10 ur dnevno za razsvetljavo
– 16 ur dnevno, za obdobje od 1. oktobra do 1. maja,

za vsa trošila namenjena ogrevanju prostorov
– pri drugih trošilih v industriji v odvisnosti od števila

delovnih izmen 8, 16 ali 24 ur.

VII. PREKINITEV DOBAVE PLINA

38. člen
Dobavitelj sme brez odškodnine znižati običajni tlak

plina, omejiti ali prekiniti dobavo plina, ali spremeniti sestavo
plina v naslednjih primerih:

– pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah
dobavitelja

– pri priključevanju novih delov plinskega omrežja
– pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest,

gradbenih objektov ali drugih komunalnih napeljav
– v primeru višje sile.
Znižanje tlaka plina, omejitev ali prekinitev dobave pli-

na, sme trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok,
zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.

39. člen
Dobavitelj je, razen v primeru intervencije, dolžan pred-

hodno obvestiti odjemalce o znižanju tlaka plina, omejitvah
ali prekinitvah dobave plina.

Šteje se, da je odjemalec obveščen, če je bilo obvesti-
lo objavljeno v sredstvih javnega obveščanja, ali mu je bilo
poslano neposredno pisno obvestilo. V obvestilu morajo biti
podani vsi ukrepi za zagotovitev varnosti.

40. člen
Dobavitelj lahko takoj in brez odpovedi, na stroške

odjemalca, oziroma lastnika, ali upravljalca zgradbe, preki-
ne dobavo plina v naslednjih primerih:

– če naprave odjemalca ogrožajo življenje in varnost
okolice,

– če odjemalčeve naprave ovirajo redno dobavo plina
drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,

– če odjemalec namerno poškoduje naprave dobavi-
telja,

– če se ugotovi, da so z vednostjo odjemalca na plino-
vodni napeljavi odcepi, ki omogočajo nemerjen odjem plina,

– če se neupravičeno odjema plin,
– če odjemalec dobavitelju ne dovoli dostopa do meril-

ne naprave,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz tega pravilnika,
– če odjemalec prodaja plin drugemu potrošniku po

višji ceni kot je določena in brez vednosti dobavitelja,
– če je plomba na merilni napravi poškodovana ali

nasilno ostranjena,
– če odjemalec ne plača dobavljenega plina v celoti,

ali ne poravna drugih finančnih obveznosti do dobavitelja,
– če odjemalec dobavitelju ne dovoli izvedbe funkcio-

nalnega preizkusa plinske napeljave,
– če odjemalec na zahtevo dobavitelja ne predloži izja-

ve pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugo-
tovljeni usposobljenosti njegovih plinskih trošil za brezhibno
in varno obratovanje.

VIII. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI
PLINA

41. člen
Če se v prostoru zazna vonj po plinu, je treba takoj

ugasniti vse plamene, zapreti pipo pred plinomerom, ter
odpreti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači.

Morebitnega ponesrečenca je treba prenesti na svež
zrak, mu nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika. V vsakem
primeru je treba o uhajanju plina obvestiti dobavitelja plina.
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42. člen
V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z

mešanico plina in zraka, se ne sme vstopati z odprtim pla-
menom, tlečo cigareto ipd., niti se ne sme vklapljati ali
izklapljati električnih stikal, ali uporabljati telefon.

Prepovedano je iskanje netesnih mest na plinski nape-
ljavi s plamenom. Netesna mesta se smejo iskati s premazo-
vanjem z milnico ali s posebnimi instrumenti.

43. člen
Če vonj po plinu ne izgine niti po tem, ko je pipa pred

plinomerom zaprta, ter prostor dobro pezračen in če napa-
ke ni mogoče takoj odstraniti, je treba zapreti glavno požar-
no plinsko pipo na zunanji steni zgradbe, ter stanovalcem
prepovedati zadrževanje v ogroženih prostorih.

Pipo pred plinomerom ali glavno požarno plinsko pipo
mora zapreti, ali poskrbeti da se zapre, tisti ki je uhajanje
plina zaznal.

44. člen
Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je treba

takoj poklicati ustrezne službe in vrata odpreti.
Istočasno je treba o tem obvestiti tudi dobavitelja plina.

45. člen
Zaprto glavno požarno plinsko pipo, na zunanji steni

zgradbe, sme ponovno odpreti samo za to pooblaščeni
delavec dobavitelja plina.

46. člen
Plinska pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske pipe ali

diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske
pipe, pravokotno na smer cevi.

47. člen
Ko dobavitelj plina obvesti odjemalce, da je zaradi višje

sile, ali drugih razlogov, začasno zmanjšan tlak plina v plin-
skem omrežju, plameni na trošilih ne smejo goreti brez
nadzorstva. Če plamen na plinskem trošilu ugasne, je treba
takoj zapreti pipo pred trošilom. Plinska pipa se sme odpreti
šele potem, ko se je tlak plina normaliziral. To velja tudi, ko
je zaradi prenizkega tlaka ugasnil prižigalni plameček na
plinskem trošilu (vodni grelniki, peči, kotli za centralno kurja-
vo, sobne ogrevalne peči itd.).

48. člen
Dokler se zazna vonj po plinu, oziroma, dokler se plin-

ske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse plinske
pipe pred trošili zaprte. Da ne bi prišlo do nesreče, se je
potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plin ne uhaja,
kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.

49. člen
Vsi stanovalci objekta, kjer so nameščene plinske na-

peljave in naprave, morajo biti poučeni o ravnanju s plinski-
mi pipami in trošili, seznanjeni z mestom namestitve glavne
požarne plinske pipe na zunanji steni zgradbe in z ukrepi pri
uhajanju plina.

Pred izdajo dovoljenja za priključitev mora dobavitelj, v
smislu določil tega pravilnika, vročiti odjemalcu navodila z
ukrepi za zagotovitev varnosti pri uporabi plina. Odjemalec
mora podpisati izjavo o prejemu tega pravilnika in se zaveza-
ti, da bo poskrbel za seznanitev vseh stanovalcev z temi
navodili.

50. člen
Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih napeljav je

dolžan izdati izvajalec, oziroma dobavitelj opreme.
Odjemalec, ki zapusti stanovanje, je po demontaži plin-

skih naprav dolžan poskrbeti za strokovno začepljenje vseh
priključnih mest na plinovodni napeljavi.

51. člen
Napake na notranji plinski napeljavi lahko popravljajo

samo podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in
usposobljeni, ter razpolagajo z zahtevanim strokovnim ka-
drom.

Vse napake ali predvidene spremembe na notranji plin-
ski napeljavi je odjemalec dolžan javiti dobavitelju.

Popravila plinskih trošil lahko izvajajo samo podjetja in
obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni pri
proizvajalcu plinske opreme.

IX. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA

52. člen
Obveznosti dobavitelja so naslednje:
– stalna in zadostna dobava plina
– izdajanje pristankov za uporabo plina in soglasij h

gradnji in priključitvi
– dajanje smernic za izdelavo projektne dokumentacije

za vse vrste plinskih naprav in napeljav
– opravljanje rednih in izrednih pregledov notranjih plin-

skih napeljav
– odklop plina, če plinske naprave in napeljave ogroža-

jo življenje in premoženje odjemalcev ali okolice
– pregled in kontrola plinomerov
– zamenjava dotrajanih plinomerov
– občasna kontrola pri odjemalcih, ki plina ne uporab-

ljajo, imajo pa zgrajeno plinsko napeljavo
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka plina in

omejitvi ali prekinitvi dobave plina
– seznanjanje odjemalcev z navodili in ukrepi za zago-

tovitev varnosti pri uporabi plina.

53. člen
Obveznosti odjemalca plina, oziroma lastnika plinske

napeljave so naslednje:
– redna poravnava plačilnih obveznosti
– kontrola nad požarnimi pipami
– skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih na-

prav, napeljav in trošil, ki so njegova last
– preureditev oziroma sanacija plinskih naprav, nape-

ljav in trošil, ki so njegova last, če so dotrajane in je njihova
kvaliteta neustrezna, ali če se spremenijo lastnosti plina

– razumno trošenje plina kot vira energije
– odprava napak in pomankljivosti, ki ovirajo redno

dobavo plina drugim odjemalcem, na plinskih napravah,
napeljavah in trošilih, ki so njegova last

– dovoljevanje in omogočanje dobavitelju opravljanje
pregledov in preizkusov plinskih napeljav v njegovi lasti, ne
glede na to, če plin uporablja ali ne

– dajanje podatkov, o porabi plina in odjemalcih, ki jih
dobavitelj potrebuje za statistične in druge obdelave

– zavarovanje in začepljenje napeljave, če preneha
uporabljati plin

– javljanje vseh okvar in predvidenih sprememb na no-
tranji plinski napeljavi

– obveščanje, če se sumi, da je v nedostopnih prosto-
rih prisoten plin



Stran 6310 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije

– uporaba samo tistih plinskih trošil in opreme, ki imajo
veljaven atest za uporabo

– skrb, da z njegovimi plinskimi napravami in trošili
upravlja samo odrasla in strokovno poučena oseba.

54. člen
Vsako ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) odje-

malca ali dobavitelja, ki je škodljivo ali nevarno za življenje,
delo, ali njegovo okolje, je nedopustno.

Zaradi škodljivega, ali nevarnega ravnanja, sta odjema-
lec in dobavitelj odgovorna kazensko in odškodninsko, po
veljavnih predpisih.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

55. člen
Ta pravilnik se uporablja skupaj z odlokom o oskrbi

naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini
Novo mesto.

Kot sestavni del tega pravilnika se uporabljajo: merila in
kriteriji za oblikovanje cen za prodajo plina iz javnega plino-
vodnega omrežja v Občini Novo mesto.

56. člen
Ta pravilnik se uporablja za vsa že sklenjena in za nova

dobavna razmerja in prične veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega
pravilnika, preneha veljati pravilnik o pogojih za dobavo in
odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo
mesto, z dne 16. 3. 1993 (Uradni list RS, št. 20/93).

K temu pravilniku je dal soglasje Občinski svet mestne
občine Novo mesto, dne 22. 10. 1998.

Novo mesto, dne 10. novembra 1998.

Direktor
Marjan Kelvišar, dipl. inž.  l. r.

4095. Merila in kriterije za oblikovanje cen za prodajo
plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini
Novo mesto

Na podlagi 1. člena odloka o oskrbi naselij s plinom iz
javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 35/92) ter 24. člena statuta JP Komunala Novo
mesto, je direktor podjetja sprejel

M E R I L A  I N  K R I T E R I J E
za oblikovanje cen za prodajo plina iz javnega

plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S temi merili in kriteriji se določajo osnovni tarifni ele-

menti za obračunavanje zemeljskega plina, ki ga JP Komu-
nala Novo mesto, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj)
dobavlja odjemalcem plina iz javnega plinovodnega omrežja
(v nadaljnjem besedilu: odjemalci). S temi merili in kriteriji za
oblikovanje cen se določajo tudi načela za ugotavljanje tarif-
nih podstavk, ter način ugotavljanja in uporabe računskih

elementov in to tako, da se stimulira racionalna raba plina in
boljše izkoriščanje proizvodno distribucijskih objektov.

2. člen
Vsi odjemalci se delijo v dve osnovni skupini:
1. tarifni odjemalci,
2. posebni odjemalci.
Tarifni odjemalci so praviloma vsi tisti odjemalci plina,

katerih letna poraba ne presega 90.000 m3 zemeljskega
plina. Vsi ostali odjemalci spadajo v skupino posebnih odje-
malcev, ki niso predmet teh meril in kriterijev za oblikovanje
cen in za katere dobavitelj posebej določi ceno, ter sklene
pogodbo za dobavo in odjem plina.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se
lahko med posebne odjemalce uvrstijo tudi drugi odjemalci,
če za to obstajajo posebni pogoji in razlogi, kar presodi
dobavitelj.

3. člen
Pri tarifnih odjemalcih, z izjemo tistih z majhno letno

porabo, so stroški za porabljeni plin sestavljeni iz neodvisne-
ga dela, ki ni odvisen od količine porabljenega plina in
stroškov za porabljeni plin (odvisni del stroškov).

Neodvisni del stroškov predstavljajo naslednji stroški
poslovanja:

– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– redni pregledi plinomerov in zamenjava dotrajanih

plinomerov,
– neodvisni stroški dela,
– davki in prispevki, ter ostali neodvisni stroški.

II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE

4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postav-

ke, so:
Za neodvisni del stroškov:
– naročnina.
Za ostalii del stroškov:
– prevzeta količina plina.

5. člen
Prevzeta količina plina na odjemnem mestu se ugotav-

lja s plinomerom in izraža v kubičnih metrih (m3).

6. člen
Naročnina se določi za posamezno tarifno skupino in

je neodvisna od dobavljene količine plina. Izraža se v
SIT/leto.

7. člen
Znesek za dobavljeno količino plina se določi tako, da

se dobavljena količina v m3 pomnoži z veljavno ceno plina v
SIT/m3.

Prevzeta količina plina v m3 se pri obračunu porabe
zaokroži na celo število.

III. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV

8. člen
Vsi tarifni odjemalci so razdeljeni v tri tarifne skupine:
I. – mala poraba,
II. – široka potrošnja,
III. – ostala potrošnja.
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Mala poraba zajema:
– porabo plina za odjemalce z letno porabo do 200 m3.
Široka potrošnja zajema:
– porabo plina za ogrevanje stanovanjskih prostorov ali

v gospodinjske namene,
– porabo plina za ogrevanje prostorov v dijaških, štu-

dentskih in samskih domovih, domovih starejših občanov,
vzgojno-varstvenih ustanovah, ter osnovnih šolah,

– celoletno enakomerno porabo plina v tehnološke na-
mene.

Ostala potrošnja zajema vso porabo plina, ki ni zajeta
mali porabi ali v široki potrošnji.

9. člen
Posamezna tarifna skupina vsebuje tarifne elemente:

Tarifna skupina Tarifni element

I. – mala poraba – naročnina v SIT/leto
– cena za plin v SIT/m3

II. – široka potrošnja – naročnina v SIT/leto
– cena za plin v SIT/m3

III. – ostala potrošnja – naročnina v SIT/leto
– cena za plin v SIT/m3

10. člen
Vsi odjemalci plina so, glede na namembnost prosto-

rov, razvrščeni v posamezno tarifno skupino.
Izjemo predstavlja samo tarifa mala poraba, ki se upo-

rablja samo za odjemalce, ki ne glede na namembnost
prostorov porabijo majhno količino plina (doseganje nižjega
letnega stroška).

V vseh treh tarifnih skupinah plačujejo odjemalci ceno
za porabljen plin in naročnino.

IV. OBRAČUN DOBAVE PLINA

11. člen
Obračun dobave plina pri posameznem odjemalcu se

opravi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino, gle-

de na letno porabo plina na odjemnem mestu in glede na
namembnost prostorov,

– obračunom naročnine po veljavnih cenah,
– obračunom dobavljenih količin plina po veljavnih

cenah.
Če se več odjemalcev oskrbuje s plinom preko istega

odjemnega mesta, so dolžni dobavitelju predložiti spora-
zumno izdelan razdelilnik stroškov.

12. člen
Vsak odjemalec, na podlagi predvidene porabe v na-

slednjem računskem obdobju, sam izbira ali želi biti uvrščen
v tarifno skupino mala poraba. Izbor mora pisno javiti dobavi-
telju najkasneje 15 dni po datumu obračuna za preteklo
obračunsko obdobje. S svojo odločitvijo je odjemalec plina
vezan na naslednje obračunsko obdobje. Kolikor odjemalec
sam ne izbere tarifne skupine, ga dobavitelj, glede na pora-
bo v preteklem obračunskem obdobju, uvrsti za prihodnje
obračunsko obdobje v za odjemalca najugodnejšo tarifno
skupino.

13. člen
Obračunsko obdobje za dobavljeni plin je praviloma:
I. mala poraba: leto,
II. pri odjemalcih široke potrošnje: leto,
III. pri odjemalcih ostale potrošnje: mesec.

14. člen
Odjemalec, ki ima letno obračunsko obdobje, lahko z

dobaviteljem sklene pogodbo o plačevanju plina v enako-
mernih mesečnih količinah, na podlagi porabe iz preteklega
leta in odčitavanja vsaj enkrat letno.

15. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavljeni plin in storitve,

ter davčne in ostale dajatve, ki se zaračunavajo skupaj s
plinom, najkasneje v 15 dneh od datuma izstavitve računa.

V primeru plačilne nesposobnosti odjemalca ali zaradi
neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj
zahteva predujem. Največja količina plina, za katero lahko
dobavitelj zahteva plačilo vnaprej, je enaka največjemu me-
sečnemu odjemu v zadnjih 12 mesecih ali 25% največjega
možnega mesečnega odjema, izračunanega na osnovi pri-
ključne moči porabnika.

16. člen
Če odjemalec pravočasno ne poravna svojih obvezno-

sti, mu dobavitelj, od zapadlosti računa do dneva plačila,
zaračunava zamudne obresti, s tedaj veljavno obrestno me-
ro za zamudne obresti.

17. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in prekinitve do-

bave plina.
Osnova za izračun stroškov je normativ porabe delov-

nega časa in znaša na odjemalca in odjemno mesto:
– za odklop 1,5 ure,
– za ponovni priklop 1,5 ure,
– za izterjavo 1 uro.
Porabljeni delovni čas se obračuna po ceni, ki velja za

storitveno uro.
Osnova za izračun stroškov pisnega opominjanja so

dejanski stroški izterjave in razpošiljanja opominov.

18. člen
Odjemalec je dolžan poravnati od porabe neodvisne

stroške dobave plina, za čas, ko mu je bila, po določbah 41.
člena pravilnika o pogojih za dobavo in odjem plina, preki-
njena dobava plina.

19. člen
Odjemalcem, ki imajo letno obračunsko obdobje in

poravnavajo stroške za porabljeni plin v enakih mesečnih
obrokih, dobavitelj z letnim poračunom zaključi obračunsko
obdobje.

Na osnovi veljavnih cen in porabe v preteklem obra-
čunskem obdobju določi dobavitelj znesek obrokov za teko-
če obračunsko obdobje.

Novi odjemalci in dobavitelj sporazumno določijo zne-
sek obrokov za prvo obračunsko obdobje.

Obroke plačujejo odjemalci v zneskih in rokih zapadlo-
sti, ki jih določi dobavitelj.

20. člen
Dobavitelj ali odjemalec lahko zahteva spremembo viši-

ne obrokov, kolikor se med obračunskim obdobjem bistve-
no spremeni odjem.

21. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeni

plin, oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na osnovi teh
meril in kriterijev za oblikovanje cen, oziroma dogovora z
odjemalcem, sprejema dobavitelj v pisni obliki, in sicer v
osmih dneh po prejemu računa ali obračuna.
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Pripombe, oziroma ugovor, na prejeti račun ali obra-
čun, ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nes-
porni del.

V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE
TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVE PLINA

22. člen
Cene plina so določene v skladu z merili in kriteriji za

oblikovanje cen, ter veljavnimi splošnimi predpisi in ukrepi,
ki veljajo za določanje cen komunalnih storitev.

23. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne skupine se, gle-

de na strukturo porabe, določijo z upoštevanjem naslednjih
kriterijev:

– da dosežene cene zagotavljajo pokrivanje vseh stro-
škov poslovanja,

– da je ohranjeno osnovno načelo tarifnega sistema,
po katerem potrošniki z večjo letno porabo dosegajo ugod-
nejšo ceno,

– da so ohranjene mejne vrednosti (meja najnižjih let-
nih stroškov) med tarifnima skupinama mala poraba in široka
potrošnja.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

24. člen
Merila in kriteriji za oblikovanje cen so sestavni del

pravilnika o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega
plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto.

25. člen
Ta merila in kriteriji za oblikovanje cen se uporabljajo za

vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja in pričnejo veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z
dnem uveljavitve teh meril, prenehajo veljati merila in kriteriji
za oblikovanje cen za prodajo plina iz javnega plinovodnega
omrežja v Občini Novo mesto, z dne 16. 3. 1993 (Uradni
list RS, št. 20/93).

K tem merilom in kriterijem za oblikovanje cen je dal
soglasje Občinski svet mestne občine Novo mesto dne 22.
10. 1998.

Novo mesto, dne 10. novembra 1998.

Direktor
Marjan Kelvišar, dipl. inž. l. r.

4096. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija mestne občine Novo
mesto

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

1
Opravi se drugi krog volitev za župana Mestne občine

Novo mesto, in sicer med kandidatoma, ki sta v prvem krogu
dobila najvišje število glasov:

1. Anton Starc, dr. med.,
2. Franc Koncilija.

2
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-1/98-18
Novo mesto, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

mestne občine Novo mesto
Franci Cvelbar l. r.

PIRAN

4097. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Piran

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Vojka Štular,
2. Klavdij Mally.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00601-003/098
Piran, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Piran
Dušan Puh, dipl. jur. l. r.

PIVKA

4098. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Pivka

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:
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1. Robert Smrdelj,
2. Ernest Margon.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00601/98
Pivka, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Pivka
Nadja Čeligoj l. r.

PODČETRTEK

4099. Odlok o določitvi turistične takse na območju
Občine Podčetrtek

Na podlagi 21., 22. in 61. člena zakona o pospeševa-
nju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 14. in 19. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in
58/98), je Občinski svet občine Podčetrtek na 29. redni
seji dne 4. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi turistične takse na območju

Občine Podčetrtek

1. člen
S tem odlokom se določa višina, plačevanje, delitev,

poraba, način poročanja in nadzor nad plačevanjem turistič-
ne takse v Občini Podčetrtek.

2. člen
Na območju Občine Podčetrtek se določi turistična

taksa v višini 11 točk. Višina turistične takse se izračuna
tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vred-
nost točke za vsako leto posebej določi Vlada Republike
Slovenije s sklepom.

3. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist

za vsak dan bivanja v registriranem prenočitvenem obratu na
območju Občine Podčetrtek.

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 prenočevanje.

4. člen
Turistična taksa je prihodek proračuna občine in se

razporeja skladno z zakonom in proračunom občine.
Sredstva turistične takse v višini 30% se namenijo za

projekte, povezane z razvojem turizma izven ožjega turistič-
nega območja (KS Bistrica ob Sotli, KS Pristava pri Mesti-
nju, KS Polje ob Sotli, KS Virštanj), zlasti za:

– nudenje podpore in sofinanciranje programov turi-
stičnih društev v krajih;

– razvojne projekte s področja turizma in gostinstva;
– komunalno urejanje naselij;
– prireditve;
– pisna promocijska gradiva in druga sredstva za pro-

mocijo turistične ponudbe;

– sofinanciranje obnavljanja in vrednotenja kulturne de-
diščine in krajine.

Program ovrednotenja porabe turistične takse za na-
mene iz prejšnjega odstavka za vsako leto pripravijo turistič-
na društva in odbor za turizem pri občinskem svetu Občine
Podčetrtek do 31. marca tekočega leta.

5. člen
Sredstva turistične takse v višini 70% se namenijo za

sofinanciranje programov v ožjem turističnem območju (KS
Podčetrtek) za sofinanciranje turističnih programov, zlasti za:

– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo us-
trezne prometne signalizacije;

– sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje
deležni brezplačno;

– za komunalno urejanje naselij;
– za promotivno dejavnost.
Razdelitev sredstev turistične takse iz tega člena pri-

pravi pristojni občinski upravni organ v sodelovanju s turi-
stičnimi organizacijami ter turističnimi in gostinskimi organi-
zacijami iz območja kraja.

6. člen
Turistično takso pobirajo pravne osebe, podjetniki po-

samezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje.

Osebe iz prejšnjega odstavka nakazujejo pobrano turi-
stično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun občine.

7. člen
Pravne in fizične osebe, kmetje in društva, ki so regi-

strirane za sprejemanje gostov na prenočevanje, so dolžne
predložiti mesečno poročilo o pobiranju in odvajanju turistič-
ne takse občinskemu uradu Občine Podčetrtek, in sicer
najkasneje do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, mesec in
leto, na katerega se poročilo nanaša, število prenočitev,
število domačih in tujih gostov, število gostov, ki jim po
zakonu ni potrebno plačati turistične takse, število gostov, ki
po zakonu plačajo 50% turistično takso in znesek obračuna-
ne turistične takse.

Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati
vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenoče-
vanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da
turistov ni bilo na prenočevanju.

8. člen
Poleg pristojnega davčnega organa, ki ga za nadzor

nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse določa
28. člen zakona o pospeševanju turizma, ima pravico vpo-
gleda v ustrezne evidence oseb iz 7. člena tega odloka
zaradi preverbe pravilnosti podatkov v poročilu o obračunani
in odvedeni turistični taksi tudi pooblaščeni organ občinske
uprave.

9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje

pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, soboda-
jalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenoče-
vanje, če do 25. dne v mesecu za pretekli mesec Občini
Podčetrtek ne poda poročilo (7. člen odloka) ali poda po-
manjkljivo poročilo o pobrani in odvedeni turistični taksi.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori deja-
nje iz prvega odstavka tega člena.
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Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ali nosi-
lec dejavnosti, ki ne omogoči opravljanje nadzora ustrezne-
mu občinskemu organu na osnovi njegovih pooblastil.

10. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi krajevne takse na območju Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 59/96).

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

listu RS, uporablja pa se od 28. 11. 1998.

Št. 06202-288/98
Podčetrtek, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

4100. Odlok o ureditvenem načrtu za ureditveno
območje AT2 – kopališče in kamp Atomske
Toplice

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na
28. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za ureditveno območje

AT2 – kopališče in kamp Atomske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v skladu s statutarnim sklepom

Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 21/95) ter v skladu in
z usmeritvami dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 (Uradni
list RS, št. 39/90), spremembami in dopolnitve prostorskih
sestavin srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 63/93) in odlokom o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za Občino Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 69/93) sprejme ureditveni načrt za ureditveno območje
AT 2 – kopališče in kamp Atomske Toplice, ki ga je izdelal
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod številko projek-
ta 105/97 v septembru 1998.

2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne

opise, grafične priloge in soglasja organov, organizacij in
skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in
določajo pogoje za ureditev kopališča in kampa Atomske
Toplice, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in ureja-
njem dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem

in izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja in ureditev
zelenih površin.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Opis meje po obodni parcelaciji:
Na zahodu poteka meja obravnavanega območja po

vzhodnem robu parcele št. 532 (železnica), na jugu po
južnem robu parcele št. 479/66, seka parcelo št. 479/97
in nadaljuje po južnem robu parcele št. 479/32. Na vzhodu
poteka meja po vzhodnem robu parcel št. 524 (vodotok
Sotla), na severnem pa po severnem robu parcele št.
479/23 in 479/100. V nadaljevanju zavije proti jugu po
vzhodnem robu parcele št. 479/77, do stične točke s par-
celo št. 532. Vse opisane parcele so v k.o. Sodna vas.

III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI
ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH

POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Ureditveno območje ureditvenega načrta je glede na

namembnost namenjeno dvema osnovnima dejavnostima:
kampiranju in kopanju ter spremljajočim dejavnostim, ki os-
novni dejavnosti dopolnjujejo oziroma omogočajo. Zaradi
tega je ureditveno območje razdeljeno v pet funkcionalnih
enot:

– območja parkirnih površin, namenjeno parkiranju
dnevnih in stacioniranih gostov,

– območje centralnih objektov, namenjeno za upravlja-
nje območja, trgovski, gostinski in drugi turistični ponudbi,

– bazenski kompleks, namenjen kopanju in sončenju,
– območje kampa, namenjeno bivanju v bungalovih in

šotorenju,
– rezervat za bazen in kamp, namenjen širitvi dejavno-

sti v prihodnje.
Objekti in območja so predvideni v prostorsko in funk-

cionalno zaključenih tlorisnih gabaritih, ki jih prekinjajo ma-
nipulativne površine, povezovalne ceste in poti, objekti vod-
nogospodarskih ureditev in zelene površine.

Dovoz in dostop na obravnavano območje je po dovoz-
ni cesti iz regionalne ceste, preko obstoječe železniške
proge, dalje pa po internem prometnem omrežju. Vstopni
del bo urejen tako, da bo zagotovljen ločen dovoz in dostop
zunanjih (dnevnih) gostov in gostov kampa. Severno od
vhoda bo urejeno oziroma rekonstruirano obstoječe parki-
rišče za osebna vozila. Zagotovljeno bo tudi parkiranje avto-
busov in napajanje trgovine tako, da ne bo tangirano ob-
močje parkirišča za osebna vozila.

Na severovzhodnem delu ureditvenega območja, na
lokaciji obstoječega črpališča termalne vode bo urejena
zelenica in večje tlakovane površine (trg, večnamenska ploš-
čad). Ob rekonstruiranih prometnih površinah (dovoz) in
večnamenski ploščadi bodo zgrajeni centralni objekti: ob-
jekt št. 1 – trgovina in recepcije, objekt št. 2 – gostinski
objekt in objekt št. 3 – vstopni objekt z garderobami in
sanitarijami za bazenski kompleks. Objekt št. 4 – obstoječi
objekt na severovzhodu ureditvenega območja bo ohranjen
in obnovljen. Programsko objekt še ni opredeljen, name-
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njen pa bo izključno dejavnosti, ki dopolnjuje program uredi-
tvenega območja (bivalne kapacitete, gostinsko – turistična
ponudba, pomožni prostori ...).

Zahodni del ureditvenega območja (obstoječi kamp) je
v celoti opredeljen kot kamp. Predvidene so ureditve in
posegi v smislu dograditve, posodobitve in vzdrževanja ob-
stoječih objektov, naprav in napeljav prometne, komunalne
in energetske infrastrukture.

Severovzhodni del je opredeljen kot bazenski kom-
pleks. V sklopu tega območja bodo porušeni dosedanji
centralni objekti, dograjeni, posodobljeni obstoječi bazeni,
v naslednji fazi pa bodo zgrajeni dodatni bazeni s spremljajo-
čimi objekti in napravami, zunanjimi površinami in komunal-
no in energetsko infrastrukturo.

Južni del je opredeljen kot rezervat za širitev bazenske-
ga kompleksa in območja kampa.

Na celotnem območju urejanja bodo izvedene vodno-
gospodarske ureditve, ki bodo zavarovale območje kampa
in centralnih objektov.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
UREJANJE OBMOČJA

5. člen
Pred začetkom vsake posamezne gradnje je obvezno

izdelati geološke preiskave terena in določiti pogoje gradnje.

Za objekte so določeni maksimalni tlorisni gabariti s
tolerancami oziroma zunanje gradbene linije, ki jih narekuje-
jo potrebni odmiki, možnost organiziranja dovozov in dosto-
pov ter varstveni pasovi. Tehnološko – tehnične rešitve ob-
jektov morajo upoštevati smeri dovozov in dostopov v objek-
te in druge pogoje, predvsem vodnogospodarske ureditve.

Pogoji za oblikovanje objektov:

Objekt št. 1 – trgovina in recepcija bo maksimalnih
tlorisnih gabaritov 27x9 m, ±2 m. Objekt bo po vzdolžni osi
lomljen. Višinski gabarit objekta bo P+P ali P+IP. Vhod v
objekt bo s severne strani, ločeno za trgovino in recepcijo,
gospodarski oziroma službeni vhod in uvoz (skladišče) bo z
južnega in zahodnega dela.

Objekt št. 2 – gostinski objekt bo maksimalnih tlorisnih
gabaritov 18 x 13,50 m, ±2 m. Objekt bo v obliki črke L.
Višinski gabarit objekta bo P+P ali P+IP. Vhod v objekt bo s
severne in južne strani, gospodarski vhod (uvoz) pa z jugo-
zahodne strani.

Objekt št. 3 – vstopni objekt, garderobe, sanitarije bo
maksimalnih tlorisnih gabaritov 18 (krajša stranica) x 9 m
±2 m. Objekt bo po vzdolžni osi lomljen. Višinski gabarit
objekta bo P+P ali P+IP. Vhod v objekt bo z zahodne in
vzhodne strani, servisni vhod bo možno urediti s severne
strani.

Vsi objekti bodo imeli dvokapno streho s čopi, smer
slemena bo vzporedno z daljšo osjo objekta. Naklon bo
med 35 in 45°, kritina bo opečna ali podobna. Fasade
objektov bodo ometi svetlih barv, stavbno pohištvo bo svetle
barve. Oblikovno se bodo objekti zgledovati po krajevni
tipologiji oziroma po objektih Atomske vasi v sklopu Zdravi-
lišča Atomske Toplice.

Objekt št. 4 je obstoječi objekt, ki bo ohranjen in
obnovljen. Oblikovno bo objekt prilagojen novo načrtovanim

objektom. Tlorisni in višinski gabariti bodo nespremenjeni,
po potrebi bo zamenjano ostrešje z višjim naklonom in dru-
go kritino.

6. člen
Tolerance:

Tlorisni gabariti so opredeljeni kot maksimalni, ki jih je v
okviru toleranc večati ali manjšati. Obvezno pa je upoštevati
gradbeno linijo proti severu in proti zahodu oziroma proti
zunanji strani ureditvenega območja.

Višinski gabariti objektov so opredeljeni z etažnostjo
objektov, ki je P+P ali P+IP od kote pritličja. Ta je podana na
osnovi vodnogospodarskih pogojev in je obvezna.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

7. člen
Cestno omrežje:
Dovoz in dostop na obravnavano območje je po dovoz-

ni cesti iz regionalne ceste, preko obstoječe železniške
proge, dalje pa po internem prometnem omrežju. Vstopni
del bo rekonstruiran tako, da bo zagotovljen ločen dovoz in
dostop zunanjih (dnevnih) gostov in gostov kampa. Zagotov-
ljeno bo tudi parkiranje avtobusov in napajanje trgovine ta-
ko, da ne bo tangirano območje parkirišča za osebna vozila.
Severno od vhoda bo urejeno oziroma rekonstruirano ob-
stoječe parkirišče za osebna vozila.

Znotraj območja kampa bo promet potekal po obstoje-
čem omrežju cest in poti, ki bodo po potrebi rekonstruirane.

Vodnogospodarske ureditve:
Območje centralnih objektov in območje kampa bo

varovano pred visokimi vodami z verjetno povratno dobo
100 let tako, da bodo višinske kote predvidenih objektov
nad koto voda s povratno dobo 100 let, ostale površine pa
bodo varovane s parapetnimi zidovi in nasipi razgibane kon-
figuracije. Obstoječe parkirišče varuje pred visokimi vodami
s povratno dobo 10 do 20 let izgrajeni prečni nasip.

Urejen bo ločen odvod zalednih in lastnih padavinskih
vod. Zaledne vode bodo odvedene po odvodnem obrob-
nem jarku v Sotlo. Del zalednih vod, ki pritečejo po propustu
3, bo skupaj z lastnimi padavinskimi vodami speljan po
padavinskem kanalu v Sotlo. Ob visokih vodah je za odvod
padavinskih vod predviden avtomatski vklop črpališča, loci-
ranega znotraj varovanega območja »K«.

Kanalizacija:
Odpadne vode iz objektov in pralne vode, ki nastajajo

pri čiščenju bazenov bodo odvajane po vodotesni fekalni
kanalizaciji na komunalno čistilno napravo Podčetrtek. Ter-
malne vode iz bazenov bodo odvedene v Sotlo, vendar
bodo predhodno v ustrezni ohlajevalni napravi ohlajene do
take mere. da njihova toplotna emisija ne bo večja od do-
pustne (Uradni list RS, št. 35/96).

Preskrba z vodo:
Objekti in naprave bodo vezani na obstoječe vodovod-

no obrežje, ki bo po potrebi rekonstruirano. Ob predvideni
širitvi bo izveden nov priključek na magistralni vodovod
∅300.

Termalna voda:
Vse ureditve na obravnavanem območju bodo zasno-

vane tako, da ne bodo ogrožena obstoječa črpališča termal-
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ne vode. Hkrati bodo upoštevana navodila iz predloga var-
stvenega območja termalnih izvirov v Atomskih Toplicah, ki
opredeljuje tri varstvene pasove in varstvene režime, ki ga je
pripravil Geološki zavod Ljubljana. Zaradi izgradnje predvi-
denih centralnih objektov bo del omrežja termalnih vod pre-
stavljen.

Električno omrežje:
Za potrebe obstoječih in predvidenih objektov in na-

prav bo rekonstruirano obstoječe električno omrežje. Na
novozgrajena transformatorsko postaja, na katero je preve-
zan obstoječi V.N. kabel bo zgrajeno novo N.N. elektro
omrežje oziroma bo rekonstruirano obstoječe električno
omrežje.

Telefonsko omrežje:
Za potrebe obstoječih on predvidenih objektov in na-

prav bo rekonstruirano obstoječe telefonsko omrežje.
Odpadki:
Zagotovljeno bo zbiranje komunalnih odpadkov v kon-

tejnerjih oziroma v drugih ustreznih posodah in odvoz na
deponijo komunalnih odpadkov.

Morebitne posebne odpadke je obvezno odvažati na
za to določeno deponijo ali v predelavo.

Na javnih površinah in površinah ob bazenih in v kampu
je potrebno zagotoviti zadostno število košev za odpadke.

VI. POGOJI ZA UREJANJE PROSTIH IN ZELENIH
POVRŠIN UREDITVENEGA OBMOČJA

8. člen
Urejanje prostih površin:
Ob predvidenih objektih, predvsem ob gostinskem ob-

jektu, bodo urejene zunanje površine za posedanje. Ob
gostinskem objektu bo na bazensko stran urejen gostinski
vrt s pergolo ali drugo senčnico, na večnamenski ploščadi
pa bo urejen gostinski vrt z nadstrešnico. Pergola in nad-
strešnica bosta oblikovno prilagojeni arhitekturi objekta.

Na območju kampa bodo urejene ceste in pešpoti,
površine za igranje otrok in zelenice.

Na bazenskem kompleksu bodo urejene površine za
posedanje, ležanje, sončenje in rekreacijo. Površine ob ba-
zenih bodo tlakovane in z vodnimi prehodi ločene od ostalih
površin, ki bodo v pretežni meri zatravljene.

Hortikulturno urejanje:
Celotno ureditveno območje bo ozelenjeno. V največji

možni meri bo pri vseh posegih ohranjena obstoječa vegeta-
cija, z dosaditvami pa bodo zelene površine dopolnjene.
Uporabljene bodo avtohtone drevesne in grmovne vrste,
prevladovali bodo listavci. Za popestritev ter zaradi oblikova-
nja bodo uporabljene tudi neavtohtone vrste.

VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA UREJANJE
IN IZVEDBO UREDITVENEGA NAČRTA

9. člen
Za vse posege, ki niso opredeljeni s tem ureditvenim

načrtom, je za pridobitev lokacijskega dovoljenja pred vsako
gradnjo ali urejanjem na območju kampa, na bazenskem
kompleksu in na območju, ki je opredeljeno za širitev kampa
in bazenov, obvezno predložiti ustrezne strokovne podlage
(lokacijsko dokumentacijo).

10. člen
Pri gradnji objektov in naprav ter pri urejanju zunanjih

površin na ureditvenem območju je obvezno upoštevati na-
slednje pogoje:

– površine se smejo uporabljati le za namene, ki jih
določa ureditveni načrt,

– vsi objekti morajo biti priključeni na vse komunalne
naprave, ki bodo zgrajene za potrebe obravnavanega ob-
močja,

– pred pričetkom obratovanja objektov je potrebno
zgraditi predvidene vodnogospodarske objekte za zagotav-
ljanje poplavne varnosti pred verjetno povratno dobo 100 let.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

11. člen
Izvedba ureditvenega načrta bo potekala v več etapah:

1. faza

– izgradnja centralnih objektov,

– izgradnja oziroma rekonstrukcija dovoza, dovoza na
obstoječe parkirišče,

– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture za
potrebe novih centralnih objektov in ostalih objektov in na-
prav na obravnavanem območju,

– izgradnja vodnogospodarskih objektov za zagotavlja-
nje proti poplavne varnosti območja centralnih objektov in
območja kampa.

2. faza

– rušitev obstoječih objektov, ki bodo nadomeščeni z
novimi objekti.

3. faza

– rekonstrukcija obstoječih bazenov, dograditev novih
bazenov, ureditev zunanjih površin in dograditev objektov in
naprav za potrebe obratovanja območja kampa,

– razširitev območja kampa in dograditev objektov in
naprav za potrebe obratovanja območja kampa,

– rekonstrukcija obstoječega objekta št. 4.

12. člen
Pri etapnosti izvajanja ureditvenega načrta je treba upo-

števati naslednje pogoje:

– vsaka faza mora biti zaključena, tako da lahko funk-
cionira kot samostojna enota,

– začasna namembnost zemljišč, ki niso predvidena za
izgradnjo oziroma za spremembo, ostane do začetka ustrez-
ne faze nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovo-
ljujejo le posegi, ki so nujni za realizacijo predhodne faza.

IX. KONČNE DOLOČBE

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega ureditvenega načrta oprav-

lja pristojna urbanistična inšpekcija.

14. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresira-

nim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
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PODLEHNIK

4101. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Podlehnik

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Alojz Novak,
2. Vekoslav Fric.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 73/98
Podlehnik, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Podlehnik
Albina Hrnec Pečnik, dipl. jur. l. r.

PODVELKA-RIBNICA

4102. Odlok o turistični taksi

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) je Občinski svet občine Podvel-
ka-Ribnica na 36. redni seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi

1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse.
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga pla-

čuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivali-
šča.

2. člen
S turistično takso turist v registriranem prenočitvenem

obratu poravnava storitve in ugodnosti, ki jih je v kraju dele-
žen brezplačno.

3. člen
Turistična taksa se plačuje v višini 8 točk.
Vrednost točke turistične takse znaša 14 SIT. Vrednost

točke turistične takse določa Vlada RS in jo lahko enkrat
letno uskladi, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.

Vrednost točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje
koledarsko leto.

4. 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 prenočevanje.

5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:

– otroci do 7. 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.

6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso.

Turistična taksa se pobira hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo pobirati in
odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru,
če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

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

listu RS.

Št. 06202-290/98
Podčetrtek, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.
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7. člen
Turistična taksa se nakazuje do 25. dne v mesecu za

pretekli mesec na poseben račun občine, ŽR 51860-630-
25708, sklic: 763004 z označbo turistična taksa.

V tem roku, ki je naveden v prvem odstavku tega člena,
so osebe določene v 6. členu tega odloka dolžne predložiti
občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo,
iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek
turistične takse.

Osebe, določene v 6. členu tega odloka, morajo pobi-
rati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi
oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti
razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek
plačane takse.

Vsebino evidence predpiše minister, pristojen za turi-
zem.

8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v

okviru svojih pooblastil.

9. člen
Po zakonu o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.

57/98) se osebe za kršitev tega odloka kaznujejo z denarno
kaznijo v skladu z določbami prej navedenega zakona od
44. do 49. člena.

10. člen
S tem odlokom preneha veljati odlok o turistični taksi

(MUV, št. 8/97).

11. člen
Ta odlok začne veljati 14. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Podvelka-Ribnica
Jože Volmajer l. r.

4103. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenih zavodov

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 12/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96) ter 10. člena statuta Občine Podvelka-Ribnica
(MUV, št. 4/95) je Občinski svet občine Podvelka-Ribnica
na 36. redni seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenih
zavodov

1. člen

1. točka 10. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega in vzgojno-varstvenih zavodov (MUV, št.
28/96) se spremeni tako, da glasi:

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-
novnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšol-
skih otrok za področja, ki pokrivajo:

1. Brezno (001), Janževski Vrh (003), Javnik (004),
Kozji Vrh (006), Lehen na Pohorju (007), Ožbalt (008),
Podvelka (009), Rdeči Breg – del (010), Sp. Kapla (012),
Vurmat – del (013), Zg. Kapla (014).

a) Okoliš, iz katerega se vpisujejo otroci v matično šolo
– OŠ Brezno-Podvelka, obsega območja naselij:

Brezno (001) PO 0024, PO 0025

Janževski Vrh (003) PO 0021, PO 0022,
PO 0036

Javnik (004) PO 0026, PO 0027

Kozji Vrh (006) PO 0023

Podvelka (009) PO 0001, PO 0002

Rdeči Breg – del (010) PO 0003

b) Okoliš, iz katerega se vpisujejo otroci v podružnično
šolo Kapla, obsega območja naselij:

Sp. Kapla (012) PO 0030, PO 0031

Vurmat – del (013) PO 0029 – hišne številke
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 43, 44, 45, 54, 55,
56, 57, 58;

Zg. Kapla (014) PO 0032, PO 0033,
PO 0034

c) Okoliš, iz katerega se vpisujejo otroci v podružnično
šolo Lehen, obsega območja naselij:

Lehen na Pohorju (007) PO 0006, PO 0007,
PO 0008

Janževski Vrh (003) PO 0019, PO 0020

Rdeči Breg – del (010) PO 0004, PO 0005

d) Okoliš, iz katerega se vpisujejo otroci v podružnično
šolo Ožbalt, obsega območja naselij:

Ožbalt (008) PO 0028

Vurmat – del (013) PO 0029 – hišne številke 3,
4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,21, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 42,
46, 47a, 48, 49, 50, 51
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2. člen
Te spremembe odloka se objavi v Uradnem listu RS in

začnejo veljati osmi dan po objavi.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Podvelka-Ribnica
Jože Volmajer l. r.

4104. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Podvelka

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 10. člena statuta Občine
Podvelka-Ribnica (MUV, št. 4/95) je Občinski svet občine
Podvelka-Ribnica na 35. redni seji 17. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Podvelka

1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Podvelka.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 SIT za posameznega volilnega upravičen-
ca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 SIT na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 SIT na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike, katerih listam so pripadali mandati za svetnika v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu sve-
tu in računskemu sodišču.

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

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 SIT
na posameznega volilnega upravičenca v občini.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Podvelka v roku 30 dni po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

MUV.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Podvelka-Ribnica
Jože Volmajer l. r.

4105. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica na
Pohorju

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 10. člena statuta Občine
Podvelka-Ribnica (MUV, št. 4/95) je Občinski svet občine
Podvelka-Ribnica na 35. redni seji 17. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Ribnica na Pohorju

1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica
na Pohorju.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 SIT za posameznega volilnega upravičen-
ca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 SIT na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 SIT na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike, katerih listam so pripadali mandati za svetnika v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu sve-
tu in računskemu sodišču.
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POSTOJNA

4107. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Postojna

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Josip Bajc,
2. Andrej Bratož.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-07/98
Postojna, dne 23. novembra 1998.

Namestnica predsednika
Občinske volilne komisije

občine Postojna
Ester Fidel, dipl. jur. l. r.

PREBOLD

4108. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Prebold

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Vinko Debelak,
2. Franc Cigler.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607/003/98
Prebold, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Prebold
Jože Golič l. r.

POLZELA

4106. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Polzela

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Stanislav Novak, roj. 22. 11. 1936, Orova vas 14,
tekstilni tehnik, upokojenec, predlagatelj: Slovenski krščan-
ski demokrati, SKD,

2. Ljubo Žnidar, roj. 22. 12. 1960, Ločica ob Savinji
51/g, inženir gradbeništva, vodenje operativnih del, predla-
gatelj: Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemo-
krati Slovenije, SDS.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607/003/98
Polzela, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Polzela
Slavko Resnik l. r.

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

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 SIT
na posameznega volilnega upravičenca v občini.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Ribnica na Pohorju v roku 30 dni po predložitvi poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

MUV.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Podvelka-Ribnica
Jože Volmajer l. r.
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PREVALJE

4109. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Prevalje

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Dr. Matija Tasič,
2. Franc Juričan.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-07-2/98-11
Prevalje, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Prevalje
Karlina Kaker, dipl. jur. l. r.

RADEČE

4110. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Radeče

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS 45/94 – odl.
US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 50. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je
Občinski svet občine Radeče na 42. seji dne 10. 11. 1998
sprejel

S K L E P
o ugotovitvi povprečne gradbene cene

in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Radeče

1
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena

stanovanj, cena stavbnega zemljišča in (korist) povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za območ-
je Občine Radeče za leto 1999.

2
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine za območje Občine Radeče znaša v decembru
1998 139.976,14 SIT in se med letom valorizira v skladu z
indeksi cen življenjskih potrebščin, ki jih mesečno objavlja
Statistični urad Republike Slovenije.

3
Cena stavbnega zemljišča (korist) se določi na 0,7%

od povprečne gradbene cene.

4
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč znašajo 20% od povprečne gradbene cene m2 koristne
stanovanjske površine.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 062-07-93/98
Radeče, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han  l. r.

4111. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih
taks na območju Občine Radeče za leto 1999

Občinski svet občine Radeče je na podlagi 1. točke
odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 34/91) in
19. ter 148. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 51/95) na 42. redni seji dne 10. 11. 1998 sprejel
naslednji

S K L E P

1
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območ-

ju Občine Radeče za leto 1999 znaša 95,71 SIT.

2
Sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-07-91/98
Radeče, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.
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4112. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št.
45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95)
in 50. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94)  in 8. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 16/96) je
Občinski svet občine Radeče na 42. seji dne 10. 11. 1998
sprejel

S K L E  P
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1
Vrednost točke za nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča  za leto 1999  znaša – 2,13 SIT.

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

nem listu  RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 062-07-92/98
Radeče, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

RADENCI

4113. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Radenci

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana Občine Radenci

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Herbert Šefer,
2. Jožef Toplak.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-02-00001/98-1
Radenci, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Radenci
Janez Kaučič l. r.

RADLJE OB DRAVI

4114. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Radlje ob Dravi

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Marjan Ternik,
2. Hubert Robnik.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-1/98-02
Radlje ob Dravi, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Radlje ob Dravi
Danijel Starc l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

4115. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
Občinska volilna komisija občine Ravne na Koroškem

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Ivana Klančnik,
2. Maksimilijan Večko.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-07-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Ravne na Koroškem
Irma Pavlinič Krebs, dipl. jur. l. r.
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RIBNICA NA POHORJU

4116. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95
in 20/98) Občinska volilna komisija občine Ribnica na
Pohorju

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Herman Pušnik,
2. Marija Sgerm.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Ribnica na Pohorju, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Ribnica na Pohorju

Melita Puhr, univ. dipl. inž. l. r.

ROGAŠOVCI

4117. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Rogašovci

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Janko Halb,
2. Marjan Gider.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 16/98
Rogašovci, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Ajdovščina
Irma Volf, dipl. pravnica l. r.

SELNICA OB DRAVI

4118. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Selnica ob Dravi

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Slobodan Tatalović, roj. 3. 8. 1950, Sveti Duh na
Ostrem vrhu 98,

2. Vladimir Sabolek, roj. 11. 7. 1949, Črešnjevec ob
Dravi 40.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-07/98-03
Selnica ob Dravi, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Selnica ob Dravi

Valerija Vele, dipl. jur. l. r.

SEMIČ

4119. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Semič za leto 1998

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 81/94 ), 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič
na 40. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Semič za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Semič za leto 1998

(Uradni list RS, št. 18/98) se prvi in drugi odstavek 2. člena
spremenita tako, da glasita:

Občinski proračun za leto 1998 obsega 334,458.000
SIT, in sicer v:

Bilanca prihodkov Račun financiranja:
in odhodkov (SIT) (SIT)

– prihodki 334,458.000
– odhodki 325,328.000 9,130.000
– primanjkljaj 9,130.000
– presežek 9,130.000
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Presežek med prihodki in odhodki v znesku 9,130.000
SIT je porabljen pri računu financiranja za izplačilo glavnice
obveznic in kreditov.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa
se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 405-02-01/98-1
Semič, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

4120. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Semič

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 26/97, 70/97 in
10/98) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS,
št. 38/95 in 35/96 ) je Občinski svet občine Semič na
40. seji dne 12. 11. 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 Semič

1. člen
V statutu Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in

35/96) se v 1. členu za naseljem “Sodji Vrh” doda naselje
“Sovinek”.

2. člen
Prvi odstavek 6. člena se črta in se nadomesti z novim,

ki glasi:
“Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko

krajani naselja ali več posameznih naselij ustanovijo ožje
dele občine (krajevno, vaško ali četrtno skupnost).”

Za prvim odstavkom se dodata novi drugi in tretji odsta-
vek, ki glasita:

“Pobudo za ustanovitev, ukinitev ali spremembo obmo-
čij ožjih delov občine lahko da zbor krajanov ali 5 % prebival-
cev dela občine. Občinski svet občine Semič mora pobudo
obvezno obravnavati. Pri notranji členitvi mora Občinski svet
občine Semič upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospo-
darske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja.

Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremem-
bo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali
na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih
območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni oziroma spre-
menjeni ožji deli občine. Ugotovljeni interes se nanaša na
ime in območje ožjega dela občine ter oceno, za kolikšen
del nalog je racionalno in smotrno, da se iz občinske pristoj-
nosti prenese v upravljanje ožjega dela občine.”

Prejšnji drugi odstavek postane četrti odstavek.
Peti odstavek se črta in se nadomesti z novim, ki glasi:
“Referendumska odločitev je veljavna, ko jo občinski

svet vključi v statut.”
Doda se nov šesti odstavek, ki glasi:
“V primeru ustanovitve ožjega dela občine se s spre-

membo statuta občine določi ime in območje ožjega dela

občine, pravni status in organe ožjega dela občine ter nalo-
ge, ki se prenesejo v izvajanje ožjemu delu občine.”

3. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet z odlokom prenese v skladu s statutom

in zakonom izvajanje določenih nalog iz občinske pristojno-
sti v pristojnost ožjega dela občine.”

4. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Če so ustanovljeni ožji deli občine in imajo svoje orga-

ne, mora občinski svet pridobiti predhodno mnenje organov
ožjih delov občine, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.”

5. člen
V 10. členu se:
– v šesti alinei 3. točke se črtata besedi “in javnimi” in

se alinea pravilno glasi: “upravlja z lokalnimi cestami in javni-
mi potmi;”

– v 3. točki se na koncu doda nova alinea: “- gospodari
s stavbnimi zemljišči;”

– v 4. točki se za sedmo alineo doda nova alinea: “ -
gradi javno infrastrukturo, s katero se zagotavlja uporabnost
zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zem-
ljišč)”;

– v 7. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“ - organizira komunalno – redarstveno službo in skrbi za red
v občini;”, tretja alinea pa se črta.

6. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Občina ima lahko tudi organe ožjih delov občine,

če so ustanovljeni. Občina ima poveljnika in štab civilne
zaščite.”

7. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Organi ožjih delov občine se volijo za 4 leta.”

8. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedi “občinskim

poročevalcem” nadomestita z besedo “glasilom”.

9. člen
V 17. členu se 13. alinea spremeni tako, da glasi:
“– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja, če ni s tem statutom drugače določeno;”.
Črtata se triindvajseta in sedemindvajseta alinea tega

člena.

10. člen
V tretjem odstavku 20. člena se na koncu pika briše in

se doda:
“v eni volilni enoti.”

11. člen
34. člen se nadomesti z novim in glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
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Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porab-
nikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občin-
skimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občin-
skih proračunskih sredstev.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zako-
nom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in orga-
nizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati do-
stojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-
njih izdela poročilo s priporočili in predlogi ter najmanj dva-
krat letno poroča občinskemu svetu. Občinski svet, župan
ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upošte-
vati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristoj-
nostmi.

Nadzorni odbor ima poslovnik, s katerim se podrobne-
je določijo postopki in način dela nadzornega odbora. Po-
slovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor po pred-
hodnem soglasju občinskega sveta.

12. člen
V 35. členu se v prvem odstavku črtata besedi “izmed

občanov.”
Tretji odstavek tega člena se črta in se dodajo novi

tretji, četrti peti in šesti odstavek tega člena:
“Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge ne-

poklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-

skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslo-
vodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Glede razrešitve člana nadzornega se primerno upo-
rabljajo razlogi iz določbe 37.a člena zakona o lokalni sa-
moupravi. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nad-
zornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z
dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-
ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamez-
ne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvede-
nec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.”

13. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku beseda “neprofesio-

nalno” nadomesti z besedo “profesionalno”.

14. člen
V 37. členu:
– se črta peta alinea,
– šesta alinea se spremeni in glasi: “– imenuje in razre-

šuje tajnika občine,”.
– deveta alinea se spremeni in se glasi: “– imenuje

poveljnika in štab civilne zaščite občine ter poverjenike za
civilno zaščito;”.

15. člen
V 7. točki III. poglavja statuta se besedi “krajevni skup-

nosti” nadomestita z besedami “ožjih delov občine”.

16. člen
49. člen se spremeni tako, da glasi:
“V primeru ustanovitve ožjih delov občine je potrebno

določiti njihove pristojnosti.”

17. člen
Drugi odstavek 50. člena se črta.

18. člen
V 51. členu se prvi in drugi odstavek črtata in se nado-

mestita z novima:
“Občinsko upravo sestavlja eden ali več organov ob-

činske uprave.
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.”

19. člen
Za 51. členom se doda novi 51.a člen, ki glasi:
“Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki

so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več

organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splo-

šni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov,
sprejmejo občinski sveti. V aktu o ustanovitvi se določijo
pristojnosti in obveznosti organa skupne občinske uprave.

Pri organiziranju organa skupne občinske uprave se
upoštevajo določbe zakona o lokalni samoupravi.

20. člen
V drugem odstavku 52. člena se beseda “tajnik občin-

ske uprave” nadomesti z besedo “tajnik občine”.

21. člen
Za 54. členom se doda nov

“54.a člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se
lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpek-
cija.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin-
ski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.

Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti
in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.

Podrobneje določi organizacijo inšpekcijske službe v
občini občinski svet z odlokom.”

22. člen
V 60. členu se črtata prvi in drugi odstavek in se nado-

mestita z novim odstavkom: “O izločitvi tajnika občine ali
župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari
tudi odloči.”

Tretji odstavek postane drugi.

23. člen
V 63. členu se za 4. točko doda nova 5. točka:
“gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
– pridobivanje, prodaja, menjava in oddajanje zemljišč

za gradnjo,
– opremljanje stavbnih zemljišč”.
Prejšnja 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.

24. člen
V 67. členu se v tretji alinei črtata besedi “premičnin

in”.
Doda se nov odstavek:
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“Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin
enake ali večje ocenjene vrednosti, kot je vrednost, od
katere dalje je potreben javni razpis v skladu z zakonom o
javnih naročilih. O pridobitvi in odtujitvi premičnin manjše
vrednosti od navedene v prejšnjem stavku, odloča župan.”

25. člen
V 69. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji

odstavek:
“V bilanco prihodkov in odhodkov občine se v primeru

ustanovitve ožjih delov občine vključujejo tudi prihodki in
odhodki ožjih delov občine.”

Prejšnji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti.

26. člen
Za 69. členom se doda nov

“69.a člen
Za vodenje poslovnih knjig ter izdelovanje letnih poročil

občin ter za izkazovanje prihodkov in odhodkov v bilanci
prihodkov in odhodkov in za izkazovanje računa financiranja
se uporabljajo določbe predpisov, ki veljajo za državni pro-
račun, razen če ni z zakonom drugače določeno.”

27. člen
Tretji odstavek 73. člena se spremeni tako, da glasi:
“Izločanje v rezervo se praviloma izvrši vsak mesec,

vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.”

28. člen
V 75. členu se v tretjem odstavku črta: “hkrati z zaključ-

nim računom proračuna”.

29. člen
77. člen se črta in se nadomesti z novim:
“Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo v skladu z

zakonom za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

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

Zahteva za izdajo soglasja mora biti vložena na način,
ki ga predpiše minister, pristojen za finance.

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami drugega
odstavka tega člena, je nična.”

30. člen
V tretjem odstavku 78. člena se besedi “zagotovljene

porabe” nadomestita z besedami “realiziranih prihodkov”.
Doda se nov odstavek: “Izdana soglasja se štejejo v

obseg možnega zadolževanja občine.”

31. člen
Prvi stavek 79. člena se spremeni in glasi:
“Prihodki občine so:”
V tretjem odstavku tega člena se črta beseda “zagotov-

ljene”.

32. člen
V 80. členu se prvi stavek, ki se glasi “Prihodki občine

za financiranje drugih nalog so:” nadomesti s stavkom “Pri-
hodki občine so tudi:”.

V tretji alinei se za besedo krajevne doda beseda “turi-
stične”.

33. člen
81. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje

ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg
sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (pri-
merna poraba). Znesek primerne porabe za posamezno leto
za občino izračuna ministrstvo, pristojno za finance, v skla-
du z zakonom.

Občini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje
primerne porabe, se zagotovijo sredstva za finančno izrav-
navo, ki lahko dosežejo največ 100% ocenjenih lastnih pri-
hodkov.”

34. člen
V drugem odstavku 90. člena se za besedo leto posta-

vi pika, besedilo “, ki se začne in konča hkrati s proračun-
skim letom za državni proračun.” pa se črta.

35. člen
V prvem odstavku 112. člena se črta besedilo “povelj-

niki in štabi civilne zaščite sektorjev”.
V drugem odstavku tega člena se za besedo županu

postavi pika, besedilo “in nadrejenim poveljnikom civilne
zaščite” pa se črta.

36. člen
Določbe druge alinee 14. člena in drugega odstavka

18. člena teh sprememb in dopolnitev statuta se pričnejo
uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov po
rednih lokalnih volitvah v letu 1998.

37. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-01-01/98
Semič, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

SEVNICA

4121. Odlok o organiziranju pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 43. in 100. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 – popr., 56/92, 42/94),
6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98) in 22. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občin-
ski svet občine Sevnica na seji dne 30. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o organiziranju pomoči na domu in merilih

za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Občini Sevnica organizira in izvaja pomoč na domu

Center za socialno delo Sevnica kot javno službo. Pomoč v
obliki socialne oskrbe izvajajo strokovni delavc iz višjo izo-
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brazbo in laični delavci z najmanj 3. stopnjo izobrazbe in
verificiranim programom za izvajanje storitve.

2. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
a) 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;

b) osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;

c) osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov
I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobne
za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nado-
mešča varstvo v instituciji;

d) družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev na-
domešča institucionalno varstvo.

3. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca

v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko so-
cialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno var-
stvo.

Ta pravilnik določa merila, po katerih se določi oprosti-
tev in olajšava pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoč
na domu”, ki po zakonu ni brezplačna.

4. člen
Občina Sevnica sklene z izvajalcem pogodbo o izvaja-

nju storitev, medsebojnih obveznostih in pravicah.

5. člen
Izvajanje službe pomoč na domu nadzira Odbor za

zdravstveno varstvo in socialo pri občinskem svetu.

II. OBSEG STORITEV

6. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste stori-

tev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

7. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec

upravičen največ 5 ur tedensko se šteje:
– dostava hrane,
– vzdrževanje stanovanjskega prostora, čiščenje, pra-

nje, likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava, druga dela po
dogovoru.

Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere
je upravičenec upravičen v obsegu največ 3 ure tedensko,
se šteje:

– pri oblačenju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri oprav-
ljanju osnovnih življenjskih potreb.

Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katere je
upravičenec upravičen v obsegu največ 1 uro tedensko, se
šteje:

– družabništvo, preprečevanje osamljenosti, pomoč za
samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in
sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
informiranje ustanov ter priprava upravičenca ter njihove
družine na institucionalno varstvo.

Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike ko-
ristnikov določi socialna delavka, ki posamezen primer obrav-
nava.

V izjemnih primerih je upravičenec upravičen do stori-
tev v večjem obsegu ur, vendar le po predhodnem dogovoru
s socialno službo.

III. CENA IN PLAČILO STORITEV

8. člen
Osnova za plačilo je cena storitve, ki jo je deležen

upravičenec. Cena storitve obsega vse stroške, razen sred-
stev za investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se
zaračunava po dejansko opravljenih urah.

9. člen
Vrednost urne postavke za opravljeno storitev znaša ob

sprejemu tega pravilnika 1.390 SIT in se usklajuje z rastjo
vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu ob-
javljenega v Uradnem listu RS.

10. člen
Višina prispevka plačila pomoči na domu je odvisna od

materialnega stanja upravičenca in zavezancev, ki ga dolo-
čajo vsi dohodki in osebni prejemki (v nadaljevanju: ugotov-
ljeni dohodki), ugotovljeni na način kot ga določa zakon za
prejemnike denarnega dodatka. Višina prispevka je odvisna
od ugotovljenega dohodka na družinskega člana in znaša:

Pri dohodku na družinskega člana
– v % od povprečne neto plače % prispevka k
vseh zaposlenih v RS v preteklem letu ceni storitev

manj kot 50% 15%
50–65% 25%
65–80% 35%
80–100% 50%
100–125% 65%
nad 125% 100%

11. člen
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg

upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz samega zakona ali pogodbenega
razmerja.

12. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,

ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov je oproščen
plačila storitev delno ali v celoti le, če pristane na zemljiško
knjižno zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim
stroškom oprostitve. Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi ob-
čina sama na predlog Centra za socialno delo.

IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV

13. člen
Upravičenci, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo

storitev pomoči družini na domu, nimajo niti premoženja ali
zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko pri Centru za
socialno delo Sevnica vložijo prošnjo za delno ali celotno
oprostitev plačila storitev.

O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev po tem
odloku odloča Center za socialno delo Sevnica po postopku
in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem
varstvu. Zbrani prispevki so del občinskih proračunskih vi-
rov, ki se uporablja za izvajanje navedenega programa.
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14. člen
Pomoč na domu je v celoti brezplačna za naslednje

skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju sto-
ritve:

a) prejemnike denarnega dodatka po zakonu o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94),

b) prejemnike nadomestila za invalidnost po zakonu o
družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Urad-
ni list SRS, št. 41/83),

c) otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po
zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94 in 73/95).

15. člen
Oprostitev plačila ali delna oprostitev plačila pomoči na

domu se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 3
mesecev.

Oprostitev plačila ali delna oprostitev plačila storitev se
ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj
smotrn in primeren način za reševanje trenutne situacije
upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.

16. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev pomoči na domu:
a) če gre v institucionalno varstvo;
b) če je pridobil pravico do plačila oziroma plačila ne

da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in
izterjavo preživninske obveznosti, če je do njih upravičen;

c) če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev
zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več
upravičen.

17. člen
Upravičenec ali zavezanec, ki je delno ali v celoti

oproščen plačila stroškov, je dolžan sporočiti Centru za
socialno delo vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na
višino oprostitve v 15 dneh po nastanku spremembe. Koli-
kor upravičenec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve
ali olajšave, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na
oprostitev ali olajšavo pri plačilu storitev, je dolžan povrniti
vse stroške storitev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno
priznana.

V. FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

18. člen
Za izvajanje pomoči na domu se sredstva zagotavlja-

jo iz:
– občinskega proračuna,
– državnega proračuna preko sistema izravnave,
– plačila uporabnikov storitev.

VI. SKLEPANJE DOGOVORA O NUDENJU POMOČI
NA DOMU

19. člen
Med upravičencem in izvajalcem se sklene dogovor o

načinu in trajanju izvajanja storitve ter plačilu storitve, pri
čemer pa se upravičenca opozori na vse pravice in obvezno-
sti, ki izhajajo iz tega odloka.

20. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca

evidentirajo pri Centru za socialno delo Sevnica. Evidenca
pomoči na domu obsega:

– evidenco dogovorov,
– evidenco opravljenih storitev,
– evidenco izvajalcev storitev,
– evidenco opravljenih poti.

VII. KONČNA DOLOČBA

21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema odloka in se

uporablja od 1. 10. 1998.

Št. 57100-0001/98/101
Sevnica, dne 30. septembra 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta občine Sevnica

Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

4122. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Sevnica

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Kristijan Janc, Ponikve 24, Studenec,
2. Branko Kelemina, Blanca 48, Blanca.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00800-0006/98
Sevnica, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Sevnica
Zdravko Groboljšek, dipl. jur. l. r.

SODRAŽICA

4123. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Sodražica
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R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Andrej Pogorelc.
2. Jože Drobnič,

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 01-006-9/98
Sodražica, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Sodražica
Olga Tanko l. r.

SEŽANA

4124. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Sežana

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana v Občini Sežana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Rudolf Pečar,
2. Miroslav Klun.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006-07-1/98-18
Sežana, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Sežana
Vesna Zobec l. r.

SLOVENSKE KONJICE

4125. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega
načrta šolski kompleks – tenis dvorana

Na podlagi 37. 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
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni

list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US
RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96, 44/96 – odl. US RS) in
31. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95) je župan Občine Slovenske Konjice dne 17. 11.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah dela zazidalnega načrta šolski
kompleks – tenis dvorana

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah dela zazidalnega načrta šolski kompleks – tenis
dvorana, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center planiranje
iz Celja v septembru 1998, pod št. proj. 253/98.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice, Ul.
Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.

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

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 01200/0015/98
Slovenske Konjice, dne 17. novembra 1998.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4126. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
(kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni
načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v
naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske
Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej
ureditvenih območij za ta naselja

Na podlagi 37. 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
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96, 44/96 – odl. US RS) in
31. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95) je župan Občine Slovenske Konjice dne 17. 11.
1998 sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih

pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani
prostorsko izvedbeni načrti in kjer bodo taki
načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem

obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče
in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij

za ta naselja

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele
naselij (kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni načrti in
kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem
obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj
mej ureditvenih območij za ta naselja, ki ga je izdelalo pod-
jetje Razvojni center planiranje iz Celja v septembru 1998,
pod št. proj. 205/98.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice,
Ul. Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.

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

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb prostorsko
ureditvenih pogojev v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne
razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske
Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 35200/0003/98
Slovenske Konjice, dne 17. novembra 1998.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4127. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
prenove starega mestnega jedra Slovenske
Konjice – poslovno stanovanjski objekt in
stanovanjske hiše

Na podlagi 37. 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
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96, 44/96 – odl. US RS) in
31. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95) je župan Občine Slovenske Konjice dne 17. 11.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah zazidalnega načrta prenove
starega mestnega jedra Slovenske Konjice –
poslovno stanovanjski objekt in stanovanjske

hiše

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah zazidalnega načrta prenove starega mestnega
jedra Slovenske Konjice – poslovno stanovanjski objekt in
stanovanjske hiše, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center
planiranje iz Celja v septembru 1998, pod št. proj. 205/98.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice,
Ul. Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.

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

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 35200/0003/98
Slovenske Konjice, dne 17. novembra 1998.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih
ureditvenih pogojev za zemljišča, katerih raba
se spreminja s spremembami in dopolnitvami
planskih aktov za območje Občine Slovenske
Konjice – dopolnitev v letu 1998

Na podlagi 37. 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
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96, 44/96 – odl. US RS) in
31. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95) je župan Občine Slovenske Konjice dne 20. 11.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih
pogojev za zemljišča, katerih raba se spreminja
s spremembami in dopolnitvami planskih aktov

za območje Občine Slovenske Konjice –
dopolnitev v letu 1998
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I
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih po-

gojev za zemljišča, katerih raba se spreminja s sprememba-
mi in dopolnitvami planskih aktov za območje Občine Slo-
venske Konjice – dopolnitev v letu 1998. Območja, ki so
predmet razgrnjenih prostorsko ureditvenih pogojev so pri-
kazana na osnutku kartografske dokumentacije v M 1:5000
k spremembam in dopolnitvam planskih aktov za območje
Občine Slovenske Konjice.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39.

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

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obrav-
nava.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku prostorskih ureditvenih
pogojev v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 01200/0016/98
Slovenske Konjice, dne 20. novembra 1998.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4129. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
naselja Tepanje

Na podlagi 37. 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
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96, 44/96 – odl. US RS) in
31. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 34/95) je župan Občine Slovenske Konjice dne 17. 11.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja
Tepanje

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje, ki ga je
izdelalo podjetje Urbis d.o.o. iz Maribora v novembru 1998
pod št. proj. 792-1/98.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Tepanje.

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

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 35200/0013/97
Slovenske Konjice, dne 17. novembra 1998.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

ŠEMPETER-VRTOJBA

4130. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Šempeter-Vrtojba

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Dragan Valenčič,
2. Milan Turk.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 98
Šempeter-Vrtojba, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Šempeter-Vrtojba

Igor Mozetič l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

4131. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Šentjur pri Celju
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R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Jurij Malovrh, roj. 22. 4. 1946, Šentjur, Podgrad
38A, prom. inž., poslanec DZ, župan, predl.: SKD – Slo-
venski krščanski demokrati,

2. Gregor Bezenšek, roj. 18. 11. 1950, Šentjur, Du-
šana Kvedra 6A, doktor veterinarske medicine, direktor vet.
postaje, predl.: Liberalna demokracija Slovenije.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-7/98-100
Šentjur pri Celju, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Šentjur pri Celju

Teja Zapušek l. r.

ŠKOFJA LOKA

4132. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja
Loka za ureditveno območje P1/1

Občinski svet občine Škofja Loka je na podlagi 34.,
35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka na 32. redni seji dne 5. 11.
1998 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka
za ureditveno območje P1/1

1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
manja sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih po-
gojev v Občini Škofja Loka za območje P1/1 (objavljen v
Uradnem listu RS, št. 47/93, popravek 8/94 in v Uradnem
listu RS, št. 24/92). Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri
pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih po-
gojev za ureditveno območje P1/1, način njihovega sodelo-
vanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev ter sred-
stva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa nosil-
ca aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev prostor-
skih ureditvenih pogojev za območje P1/1.

2. člen
2. Izhodišča, vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev prostor-

skih ureditvenih pogojev za ureditveno območje P1/1 so

spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih ak-
tov Občine Škofja Loka za ureditveno območje P1/1.

Zaradi določitve novih stavbnih zemljišč v postopku
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine (plansko območje D23), je potrebno spremeniti in
dopolniti tudi veljavne prostorske ureditvene pogoje za Škof-
jo Loko (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94 ) za območje P1/1.

3. člen
3. Strokovne podlage
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih uredi-

tvenih pogojev za ureditveno območje P1/1 se uporabijo
vse strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske
akte občine, s tem, da se jih preveri z ažurnimi podatki in
študijami.

Glede na pomen in lego predlaganega območja se
pred izdelavo UN izdela naslednje posebne strokovne pod-
lage in študije:

– strokovne podlage in študije,
– strokovne podlage za naravno in kulturno dediščino v

Občini Škofja Loka za potrebe prostorskih izvedbenih aktov
(izdelana v letu 1997),

– posebne strokove podlage v skladu s 53., 54. in
55. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93),

– geološke, in hidrološke analize,
– druge strokovne podlage po potrebi.

4. člen
3. Organizacija in koordinacija priprave sprememb in

dopolnitev
Koordinator aktivnosti priprave  bo Oddelek za okolje

in prostor pri občini Škofja Loka.
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP Škof-

ja Loka za območje P1/1 je Občina Škofja Loka iz proračun-
ske postavke 6.4.5.

5. člen
4. Soglasjedajalci
Organi in organizacije in strokovne službe, ki sodeluje-

jo kot soglasjedajalci pri pripravi sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka za
območje P1/1.

1. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Kranj.

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varst-
vo narave, področje voda, izpostava  Kranj.

3. Elektro Gorenjske p.o.Kranj, PE Kranj.
4. Telekom Slovenije, PE Kranj.
5. Pristojen organ za obrambo.
6. Komunala Škofja Loka (kanalizacija, vodovod, plin).
7. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljub-

ljana.
8. Cestno podjetje Kranj.
9. Občina Škofja Loka – odbor za kmetijstvo in goz-

darstvo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev prostor-
skih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka za območje
P1/1 občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravlja-
lec sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov upo-
števati pri njegovi pripravi.

Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu progra-
ma priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da
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pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni
potrebno.

Na izdelani osnutek pa morajo v tridesetih dneh po
prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se
šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja kako je izdelovalec PUP
upošteval postavljene pogoje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

6. člen
5. vsebina sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se pripravijo v skladu z

43. členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegih v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter v skladu z 53. In
54.členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93).

Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prikazan
na preglednih katasterskih načrtih PKN v merilu 1:5000.

7. člen
6. Terminski plan
Osnutek sprememb in dopolnitev: 30 dni po podpisu

pogodbe z izdelovalcem oziroma sprejetju sprememb in
dopolnitev  prostorskih sestavin planskih aktov.

Stališča do pripomb: 5 dni po prejemu pripomb iz
javne razprave.

Predlog sprememb in dopolnitev PUP: 5 dni po spre-
jetju stališč do pripomb.

Končno gradivo: 5 dni po sprejetju sprememb in do-
polnitev PUP na občinskem svetu.

Osnutek sprememb in dopolnitev se pripravi na podlagi
strokovnih podlag in pogojev soglasjedajalcev določenih v
4. členu tega programa priprave.

Ko občinski oddelek za okolje in prostor ugotovi, da
osnutek vsebuje vse sestavine predpisane z programom
priprave, predlaga županu, da se  osnutek sprememb in
dopolnitev PUP predloži občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem;

– Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev PUP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu
RS;

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Škofja
Loka in v sedežih krajevnih skupnostih za 30 dni po dnevu
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;

– javna razprava se izvede na sedežu Občine Škofja
Loka v času trajanja javne razgrnitve;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev PUP;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila župana;

– župan po sprejetju stališča do pripomb in predlogov
iz prejšnje alinee naloži občinski strokovni službi, da poskrbi
za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev
PUP, dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;

– župan Občine Škofja Loka posreduje predlog spre-
memb in dopolnitev PUP občinskemu svetu v obravnavo in
predlaga sprejem sprememb in dopolnitev PUP z odlokom.

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

8. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Škofja
Loka.

Št. 352-2/93
Škofja Loka, dne 5. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

4133. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Škofja Loka

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Igor Draksler,
2. Franc Šifrar.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-3/98
Škofja Loka, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Škofja Loka
Majda Urh l. r.

ŠMARTNO OB PAKI

4134. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Šmartno ob Paki

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Ivan Rakun,
2. Alojz Podgoršek.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.
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Št. 588/98
Šmartno ob Paki, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Šmartno ob Paki

Anita Grm, dipl. pravnica l. r.

ŠOŠTANJ

4135. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Šoštanj

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Bogdan Menih, rojen 7. 10. 1938, Topolšica 50c,
dr. medicine, župan,

2. Matjaž Natek, rojen 4. 11. 1933, Šoštanj, Aškerče-
va 12, predmetni učitelj, upokojenec.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 09-001/98
Šoštanj, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Šoštanj
Anica Zajc, dipl. prav. l. r.

TABOR

4136. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi drugega odstavka 107. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 20/98) je Občinska volilna komisija obči-
ne Tabor na seji dne 23. 11. 1998 sprejela

S K L E P
o razpisu drugega kroga volitev za župana

Občine Tabor

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu na volitvah 22. novembra
1998 dobila največ glasov.

II
Kandidata za drugi krog volitev sta:
1. Vida Slakan, roj. 20. 7. 1958, Tabor 18/e,
2. Alojz Rak, roj. 4. 6. 1940, Tabor 12/d.

III
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607/003/98
Tabor, dne 24. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Tabor
Rosita Gabrilo l. r.

TREBNJE

4137. Odlok o določitvi pomožnih in drugih objektov,
naprav ter drugih posegov v prostor v Občini
Trebnje, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), navodila o merilih za to, kaj se šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85 in Uradni list RS,
št. 26/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98) ter na podlagi 19. člena
statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občin-
ski svet na seji dne 4. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih in drugih objektov, naprav
ter drugih posegov v prostor v Občini Trebnje,

za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov in naprav za katere ni potreb-
no lokacijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti),
temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del, ter pogoje za
graditev in postopek priglasitve.

2. člen
Pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v

prostor iz 1. člena tega odloka so:
1. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v okviru

funkcionalnih zemljišč stanovanjskih objektov:
– garaže za osebne avtomobile do 25 m2 tlorisne povr-

šine,
– drvarnice, vrtne ute, shrambe za orodje v skupni

površini do 20 m2 tlorisne površine,
– nadstreški, pergole, pokriti parkirni prostori in po-

dobno do tlorisne velikosti 35 m2, pod pogojem, da je
konstrukcija lesena ali kovinska na točkovnih temeljih,

– zimski vrtovi (v celoti zastekljeni), ki funkcionalno do-
polnjujejo stanovanjski program objekta v tlorisni površini do
35 m2,

– vetrolovi in nadstreški zunanjih stopnišč,
– montažni rastlinjaki, tople grede in zaprti cvetličnjaki

do skupne površine 40 m2,
– objekti za rejo malih živali, v območjih, kjer reja le-teh

z odlokom ni prepovedana, do skupne površine 10 m2,
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– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti ob
urejeni končni dispoziciji meteornih voda,

– montažni tipski bazeni vkopani v teren površine do
50 m2,

– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin in rezervoarji za
kurilno olje, kapacitete do 5m3, vključno z izvedbo priključ-
ka do porabnika medija,

– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja,
– kapnice in greznice,
– oporni zidovi do višine 1 m z odmikom od javnih

prometnih površin določenim v soglasju upravljalca oziroma
lastnika prometne površine ter odmikom od sosednjega zem-
ljišča tako, da je peta zidu na notranji strani mejnikov,

– ograje do višine 1,20 m, ki morajo biti postavljene na
investitorjevem zemljišču na notranji strani mejnikov; odmik
ograj od javnih prometnih površin mora biti v skladu s so-
glasjem upravljalca oziroma lastnika javne površine. Ograje
so lahko lesene, žična mreža ter kamnite v kombinaciji z
lesom,

– žive meje do višine 1,50 m z odmikom roba žive
meje 0,50 m od posestne meje, ob javnih prometnih povr-
šinah pa v soglasju z upravljalcem ali lastnikom javne povr-
šine,

– frčade, strešna okna, antene ter naprave za izko-
riščanje sončne energije, kolikor niso v nasprotju s prostor-
skim izvedbenim aktom,

2. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu
funkcionalnih zemljišč kmetij:

– garaže za osebne avtomobile do 25 m2 tlorisne
površine,

– drvarnice, vrtne ute, shrambe za orodje v skupni
površini do 30 m2 tlorisne površine,

– garaže za kmetijsko mehanizacijo do 50 m2 tlorisne
površine,

– nadstreški, pergole, pokriti parkirni prostori in po-
dobno do tlorisne velikosti 35 m2, pod pogojem, da je
konstrukcija lesena ali kovinska na točkovnih temeljih,

– zimski vrtovi (v celoti zastekljeni), ki funkcionalno do-
polnjujejo stanovanjski program objekta v tlorisni površini do
35 m2,

– vetrolovi in nadstreški zunanjih stopnišč,
– montažni tipski bazeni vkopani v teren površine do

50 m2,
– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin in rezervoarji za

kurilno olje, kapacitete do 5m3, vključno z izvedbo priključ-
ka do porabnika medija,

– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja,
– montažni rastlinjaki, tople grede in zaprti cvetličnjaki

do skupne površine 40 m2,
– proizvodni rastlinjaki kot dopolnilna dejavnost kmeti-

je, brez omejitve velikosti, kolikor ni potrebna izvedba teme-
ljenja in je možna hitra vzpostavitev zemljišča v prejšnje
stanje,

– koritasti silosi z nadstrešnico,
– ograjeni prostori za pse do skupne površine 20 m2,
– dozidave in gradnje gospodarskih poslopij katerih

tlorisna površina ne presega 60 m2,
– prestavitve obstoječih kozolcev in skednjev,
– kozolci in skednji na točkovnih temeljih do skupne

površine 150 m2,
– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti,
– gnojišča z gnojno jamo, če niso locirani v neposredni

bližini sosednjih stanovanjskih objektov ter kapnice in grez-
nice,

– oporni zidovi do višine 1 m z odmikom od javnih
prometnih površin določenim v soglasju upravljalca oziroma
lastnika prometne površine ter odmikom od sosednjega zem-
ljišča, tako, da je peta zidu na notranji strani mejnikov,

– ograje do višine 1,20 m, ki morajo biti postavljene na
investitorjevem zemljišču na notranji strani mejnikov; odmik
ograj od javnih prometnih površin mora biti v skladu s so-
glasjem upravljalca oziroma lastnika javne površine. Ograje
so lahko lesene, žična mreža ter kamnite v kombinaciji z
lesom,

– žive meje do višine 1,50 m z odmikom roba žive
meje 0,50 m od posestne meje, ob javnih prometnih povr-
šinah pa v soglasju z upravljalcem ali lastnikom javne povr-
šine,

– frčade, strešna okna, antene ter naprave za izko-
riščanje sončne energije, kolikor niso v nasprotju s prostor-
skim izvedbenim aktom,

3. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu
funkcionalni zemljišč zidanic in počitniških objektov:

– v celoti vkopane kleti, ki so neposredno dostopne iz
kletne etaže obstoječega objekta in zasute z zemljino, povr-
šine do 15 m2,

– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti,
– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin in rezervoarji za

kurilno olje, kapacitete do 5m3, vključno z izvedbo priključ-
ka do porabnika medija,

– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja,
– kapnice in greznice,
– oporni zidovi do višine 1 m z odmikom od javnih

prometnih površin določenim v soglasju upravljalca oziroma
lastnika prometne površine ter odmikom od sosednjega zem-
ljišča, tako, da je peta zidu na notranji strani mejnikov,

– ograje do višine 1,20 m, ki morajo biti postavljene na
investitorjevem zemljišču na notranji strani mejnikov; odmik
ograj od javnih prometnih površin mora biti v skladu s so-
glasjem upravljalca oziroma lastnika javne površine. Ograje
so lahko lesene, žična mreža ter kamnite v kombinaciji z
lesom,

– žive meje do višine 1,50 m z odmikom roba žive
meje 0,50 m od posestne meje, ob javnih prometnih povr-
šinah pa v soglasju z upravljalcem ali lastnikom javne povr-
šine,

– frčade ter strešna okna.
4. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu

funkcionalnih zemljišč večstanovanjskih objektov:
– nadstreški za kolesa in motorna kolesa ter pokriti

parkirni prostori za osebne avtomobile, pod pogojem, da
vsaki stanovanjski enoti pripada parkirno mesto (pokrito ali
nepokrito), s tem, da je konstrukcija lesena ali kovinska na
točkovnih temeljih,

– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin in rezervoarji za
kurilno olje, kapacitete do 5m3, vključno z izvedbo priključ-
ka do porabnika medija,

– zasteklitev balkonov, izvedba frčad ter oblikovanje
zimskih vrtov na večjih terasah (balkonih) po enotnem pro-
jektu za celotno stavbo,

– tlakovanje ali asfaltiranje dovoznih poti in dvorišč,
– hortikulturna ureditev zelenic,
– otroška igrišča,
– prostor za smetnjake,
– antene ter naprave za izkoriščanje sončne energije,

kolikor niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom.
5. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu

funkcionalnih zemljišč proizvodnih objektov:
– nadstrešnice za kolesa in motorna kolesa ter pokriti

parkirni prostori za osebne avtomobile, pod pogojem, da je
konstrukcija lesena ali kovinska na točkovnih temeljih,

– nadstrešnice za potrebe odprtih skladišč v katerih se
ne skladiščijo nevarne ali eksplozivne snovi, do tlorisne
površine 70 m2, pod pogojem, da je konstrukcija lesena ali
kovinska na točkovnih temeljih,
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– ograjeni prostori za pse tlorisne površine do 20 m2,
– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti,
– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin in rezervoarji za

kurilno olje, kapacitete do 5m3, vključno z izvedbo priključ-
ka do porabnika medija,

– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja,
– oporni zidovi do višine 1 m z odmikom od javnih

prometnih površin določenim v soglasju upravljalca oziroma
lastnika prometne površine ter odmikom od sosednjega zem-
ljišča, tako, da je peta zidu na notranji strani mejnikov,

– žične ograje do višine 2 m, ki morajo biti postavljene
na investitorjevem zemljišču na notranji strani mejnikov; od-
mik ograj od javnih prometnih površin mora biti v skladu s
soglasjem upravljalca oziroma lastnika javne površine.

6. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu
funkcionalnih poslovnih objektov:

– nadstreški za kolesa in motorna kolesa ter pokriti
parkirni prostori za osebne avtomobile, pod pogojem, da je
konstrukcija lesena ali kovinska na točkovnih temeljih,

– nadstrešnice za potrebne odprtih skladišč in podob-
no do tlorisne površine 50 m2,

– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin in rezervoarji za
kurilno olje, kapacitete do 5m3, vključno z izvedbo priključ-
ka do porabnika medija,

– tlakovanje ali asfaltiranje dovoznih poti in dvorišč,
– hortikulturna ureditev zelenic,
– prostor za smetnjake,
– frčade, strešna okna, antene ter naprave za izko-

riščanje sončne energije, kolikor niso v nasprotju s prostor-
skim izvedbenim aktom.

7. Ostali pomožni in drugi objekti, naprave ter posegi
izven funkcionalnih zemljišč objektov:

– čebelnjaki, situirani izven naselij, pod pogojem, da je
objekt pritličen in njegova površina ne presega 30 m2. Inve-
stitor mora pridobiti mnenje pristojnega upravnega organa
glede predlagane lokacije in pašnih razmer, oziroma načina
čebelarjenja,

– rastlinjaki, brez omejitve velikosti, če ne potrebujejo
temeljenja in je možna hitra vzpostavitev zemljišča v prejšnje
stanje,

– namakalni sistemi, katerih akumulacijo predstavlja
meteorna voda ali naravna dobrina kjer je za izkoriščanje
potrebno dovoljenje ministra za okolje in prostor,

– agromelioracije in planiranje kmetijskih površin, ki ne
pomenijo posega v prostor,

– krčitev gozdov zaradi spremembe namenske rabe
zemljišč po predhodnem soglasju Zavoda za gozdove, v
površini za katero ni potrebna presoja vplivov na okolje,

– čistilne naprave za čiščenje komunalnih odplak in
odpadnih voda do 100 PE (populacijskih ekvivalentov),

– komunalne naprave in objekti, ki niso primarne in
sekundarne rabe (hišni priključki),

– poljske poti in gozdne ceste,
– urejanje brežin vodotokov, s predhodnim soglasjem

upravljalca vodotoka in v obsegu za katerega ni potrebna
presoja vplivov na okolje,

– žične ograje za zaščito pred divjadjo do višine 2 m,
– obore za vzrejo živali prosto živečih vrst ter staje za

drobnico, za katere ni potrebna presoja vplivov na okolje,
– dodatna oprema obstoječih parkov, počivališč,

otroških igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo,
– nadstrešnice in čakalnice na avtobusnih postajališčih,
– nadstreški pri objektih posebnega javnega pomena

tlorisne površine do 50 m2,
– telefonske govorilnice,
– manjši sakralni objekti (kapelice) tlorisne površine do

15 m2 ter ostala sakralna znamenja,

– reklamni, obvestilni in podobni panoji, samostojni ali
pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in podobno, ki
se postavljajo za določen čas,

– vsi posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za
funkcionalno ovirane osebe kolikor ne posegajo v konstruk-
cijo zgradb,

– odstranitev obstoječih objektov in naprav ali delov
objektov in naprav do površine 50 m2,

– rekonstrukcija kategoriziranih občinskih cest in ne-
kategoriziranih poti, s katerimi se ne posega v prostor izven
varovalnega pasu ceste, pod pogojem, da so pridobljena
zemljišča v trasi rekonstrukcije.

3. člen
Pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v

prostor, navedeni v 2. členu tega odloka se smejo graditi
pod naslednjimi pogoji:

– pomožne objekte je možno locirati le v sklopu obsto-
ječih objektov oziroma njihovih funkcionalnih zemljišč, nave-
denih v tč. 1 do 6 2. člena tega odloka, razen ostalih
objektov navedenih v 7. točki 2. člena tega odloka,

– da niso locirani med javno prometno površino in ob-
stoječo gradbeno linijo, razen, če so locirani izven varstve-
nega pasu javne prometne površine,

– da niso locirani v območju obstoječih ali predvidenih
koridorjev komunalne in cestne infrastrukture,

– vsi objekti v tem odloku, razen: rezervoarji za uteko-
činjeni naftni plin, ograje, žive meje, oporni zidovi, nepokriti
parkirni prostori, dovozne poti, tlakovana dvorišča; morajo
biti oddaljeni min. 2,50 m od sosednjega zemljišča; manjši
odmik je dopusten samo v soglasju z lastnikom sosednjega
zemljišča,

– odmiki objektov: rezervoarji za utekočinjeni naftni plin
morajo biti oddaljeni od meje sosednjega zemljišča 3 m;
ograje, žive meje in oporni zidovi, skladno z določbami tega
odloka pod pogojem, da je posestna meja dokončno dolo-
čena in zamejničena v naravi; nepokriti parkirni prostori,
dovozne poti, tlakovana dvorišča se lahko locirajo v odmiku
enega metra od sosednjega zemljišča,

– da s svojo lego in oblikovanjem nadgrajujejo ambient
v katerega se vklapljajo,

– pomožni in drugi objekti se ne smejo priključiti na
nove komunalne in cestne priključke ali povečati zmogljivost
teh priključkov, za kar bi bila potrebna soglasja komunalnih
in drugih organizacij.

4. člen
Dovoljenje za gradnjo objektov iz 1. člena tega odloka

je možno pridobiti v primerih, ko s takšnimi posegi niso
prizadeti javni interesi, pravice in zakoniti interesi drugih
oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja ter niso v
nasprotju z namensko rabo zemljišč, vodnogospodarskimi
pogoji ter upoštevajo pogoje varstva naravne in kulturne
dediščine. Pomožni objekti, naprave in drugi posegi v pro-
stor morajo biti v skladu z veljavnimi prostorskimi izvedbeni-
mi akti.

5. člen
Na območjih iz 2. člena tega odloka je možno graditi

pomožne objekte po tem odloku, za vse ostale posege v
prostor je potrebno pridobiti lokacijsko in gradbeno ali enot-
no dovoljenje za gradnjo.

Po vertikalni zasnovi so pomožni objekti po tem odloku
pritlični z ležiščem kapne lege neposredno na plošči pritlič-
ja, razen objektov iz prve in druge alinee 1. in 2. točke
2. člena, kjer je možna podkletitev objektov pod pogojem,
da je pritlična etaža locirana v nivoju obstoječega terena; po
konstrukcijski zasnovi pa klasični ali leseni.
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Oblikovanje objekta mora slediti skladno z arhitekton-
sko zasnovo območja in skladno s pogoji prostorskih izved-
benih aktov.

Pomožne objekte ni možno dograjevati s priglasitvami.

6. člen
Za pomožne objekte ter druge objekte in naprave iz

2. člena tega odloka se izda odločba o dovolitvi priglašenih
del.

7. člen
Priglasitev del po tem odloku je obvezna za celotno

območje Občine Trebnje.
Investitor, ki namerava zgraditi objekt ali napravo iz

2. člena tega odloka, mora nameravani poseg priglasiti
Upravni enoti Trebnje, Oddelku za okolje in prostor ter pro-
met in zveze.

Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti:
– opis nameravane graditve in zemljišča na katerem naj

bi bil objekt lociran,
– kopijo katastrskega načrta dejanskega stanja s prika-

zom lokacije objekta, odmiki in zakoličbenimi podatki,
– dokaz, da ima investitor pravico graditi na določe-

nem zemljišču,
– gradbeno dovoljenje za objekt v katerega funkcional-

no zemljišče se locira pomožni objekt ali naprava,
– če gre za začasni objekt je potrebno navesti rok do

katerega bo objekt stal,
– soglasja lastnikov ter pristojnih organov in organiza-

cij, kadar je to predpisano s tem odlokom ali drugimi resor-
nimi predpisi.

8. člen
Na podlagi pisnega zahtevka oziroma popolne vloge iz

7. člena tega odloka mora upravni organ v zakonitem roku,
po prejemu popolne vloge, izdati odločbo o dovolitvi prigla-
šenih del ali pa zahtevek z odločbo zavrniti.

Na ustni obravnavi v okviru ugotovitvenega postopka
pred izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del mora sodelo-
vati tudi pristojna strokovna služba za okolje in prostor Obči-
ne Trebnje.

Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odloč-
be iz prvega odstavka tega člena.

Odločba izgubi veljavnost, če investitor ne prične s
priglašenimi deli v roku enega leta po prejemu odločbe.

9. člen
Kot kazenske določbe se smiselno uporabljajo ustrezni

členi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97).

10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija Inš-

pektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.

11. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi pomožnih objektov v Občini Trebnje, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 50/97)
ter določbe, ki se nanašajo na gradnjo pomožnih objektov v
vseh veljavnih odlokih prostorskih izvedbenih aktov na ob-
močju Občine Trebnje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 351-01-4/98
Trebnje, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

4138. Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje

Na podlagi 12., 25. člena zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list
SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 21., 29. in
61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US in Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US in 26/97 ter
10/98, 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 61/96 – Odl. US, 35/97), pravilnika o
prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
(Uradni list RS, št. 70/97), 19. člena statuta Občine Treb-
nje (Uradni list RS, št. 50/95), je Občinski svet občine
Trebnje na 36. seji dne 4. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa način in čas pokopa ter

prekopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za gro-
bove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
posege na objektih in v prostor na pokopališču, mirovalno
dobo za grobove, pogrebne svečanosti in druge zadeve v
zvezi s pokopališčem na območju Občine Trebnje.

2. člen
Na območju Občine Trebnje so pokopališča na nasled-

njih krajih:
1. Beli Grič,
2. Čatež,
3. Dobrnič,
4. Grm,
5. Mirna na Dolenjskem,
6. Mokronog,
7. Sela pri Šumberku,
8. Sveti Vrh,
9. Šentlovrenc,
10. Šentrupert,
11. Štatenberk,
12. Trebnje,
13. Trebelno,
14. Veliki Gaber.

3. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih ne gle-

de na njihovo bivališče, veroizpoved, državljanstvo, narod-
nost in raso.

Na pokopališčih, določenih v 2. členu tega odloka, se
pokopavajo vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče
namenjeno, razen, če je umrli pred smrtjo izrazil željo, da
želi biti pokopan na pokopališču v drugem kraju, ali če tako
želijo svojci umrlega.
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4. člen
Pokopališča v Občini Trebnje upravljajo krajevne skup-

nosti, ki lahko upravljanje prenesejo koncesionarjem.
Pogrebne storitve in pokopališko dejavnost se prenese

na koncesionarje, v skladu s posebnim odlokom, ki ga
sprejme občinski svet.

5. člen
O razširitvi, opustitvi in določitvi nove lokacije pokopa-

lišča po predhodnem soglasju zdravstvenega inšpektorja in
v skladu s planskimi akti Občine Trebnje odloči občinski
svet na predlog župana.

Za novo pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni
močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence,
vodnjake, ribnike, vodno rekreacijske površine ipd.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

6. člen
Umrle se čuva v mrliški vežici, izjemoma pa doma na

krajevno običajen način, upoštevajoč voljo pokojnika oziro-
ma njihovih ožjih svojcev. Posmrtni ostanki se morajo prepe-
ljati s kraja smrti na kraj, kjer se čuva le z avtomobilom za
prevoz posmrtnih ostankov (furgon), v transportni, nepro-
pustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje lesene krste in ne-
produšno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli
drugega samorazkrojlivega materiala. Če je bil vzrok smrti
nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v
mrtvaški prt, prepojen z antiseptično raztopino. Prevoz po-
smrtnih ostankov z avtobusom, avtomobilom ali tovornjakom
je dovoljen samo, če se ne vozijo hkrati z njim potniki ali
drug tovor in so posmrtni ostanki opremljeni v skladu z
določili tega člena.

Izjemoma se lahko prevoz ali prenos umrlega v težko
dostopnih krajih in ob neugodnih vremenskih razmerah s
kraja smrti, opravi tudi v skladu s krajevno običajnim nači-
nom.

Prenos na pokopališče je dovoljen po tem, ko je ugo-
tovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.

7. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališči v skladu s

krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti

v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svojo voljo,
odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z
zakonom določena oseba oziroma v primeru, da umrli ni
imel svojcev, odloča o načinu pokopa za zadeve socialne-
ga skrbstva pristojen organ občine v kateri je oseba umrla
ali bila najdena.

Anonimni pokop se opravi po volji umrlega. Anonimni
pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrosi-
tvijo pepela na posebej določenem prostoru brez označbe
imena umrlega.

8. člen
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi listine o

prijavi smrti matičarju in po preveritvi njenega dejanskega
nastopa, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o
mrliški pregledni službi.

Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je preteklo
najmanj 36 ur od nastopa smrti.

Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu poko-
pališča, ki v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom
verske skupnosti, če gre za verski pogreb, določi točen čas
pokopa.

Z njim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih
storitvah.

9. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna

skupnost, društvo ali združenje, se umrli izjemoma pred
pokopom lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopa-
lišča.

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v
objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.

10. člen
Pokop se opravi na pokopališču.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih

primerih na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojne-
ga upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve
zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop
opravi.

Dovoljeni so naslednji načini pokopa:
– umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasi-

čen pokop, v vrstni grob ali grobišče;
– upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in po-

kopljejo v grob za klasični pokop ali v žarni grob;
– upepeljeni ostanki umrlega se raztresejo na posebej

določenem prostoru na pokopališču ali izjemoma zunaj po-
kopališča, za kar da dovoljenje pristojna upravna enota.

11. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziro-

ma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, da ni dedičev ali če niso le-ti sposobni

poravnati stroške pokopa, poravna stroške občina, ki ima
pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umr-
lega.

12. člen
Na pokopališčih v Občini Trebnje se opravljajo pokopi

vsak dan, v skladu z dogovorom med upravljalcem pokopa-
lišča in svojci umrlega.

Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravlja-
lec pokopališča.

V času, ko je mrliška vežica zaprta, se lahko vstopi
samo na podlagi predhodnega soglasja upravljalca pokopa-
lišča.

III. IZKOP ALI PREKOP POSMRTNIH OSTANKOV

13. člen
Izkop ali prekop posmrtnih ostankov je dovoljen samo v

navzočnosti pooblaščena zdravnika in zdravstvenega inš-
pektorja.

Osebe, ki delajo pri izkopu ali prekopu posmrtnih os-
tankov, morajo med delom čez zaščitno obleko nositi gumi-
jast predpasnik, dolge gumijaste rokavice in gumijaste škor-
nje. Obleka in obutev se ne sme uporabljati v druge namene
in se mora po vsaki uporabi očistiti.

14. člen
Izvedbo izkopa in prekopa oziroma prenosa žare opravi

pristojni koncesionar, ki opravlja pokopališko in pogrebno
dejavnost ali ustrezna druga pogrebna firma. Ob prekopu je
potrebno neposredno okolico dezinficirati z ustreznim de-
zinfekcijskim sredstvom.

Izkop in prenos posmrtnih ostankov na drugo pokopa-
lišče mora biti izvedeno v istem dnevu in sicer praviloma v
času od 1. oktobra do 31. marca.
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Dovoljenje za izkop in prekop posmrtnih ostankov izda
Občina Trebnje, ko so izpolnjeni predpisani pogoji za izdajo
zaprošenega dovoljenja in podana vsa soglasja sorodnikov
pokojnega.

IV. UREJANJE POKOPALIŠČ

15. člen
Na določenem pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli na območju, za katerega je pokopališče

namenjeno,
– umrli v sosednjem naselju ali kakšnem drugem kraju,

če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma če tako želijo svojci
umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče,

– neidentificirane osebe, ki so umrle na območju, za
katerega je pokopališče namenjeno.

16. člen
Za vsako pokopališče upravljalec pokopališča izdelati

pokopališki kataster in načrt pokopališča (v nadaljevanju:
pokopališki načrt) z razdelitvijo na pokopališka polja (oddel-
ke), vrste grobov in grobove.

Pokopališka polja, vrste grobov in grobovi morajo biti
oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v
pokopališko knjigo in kartoteko grobov, ki jo vodi upravljalec
pokopališča.

Načrt vrstnega reda grobov mora biti javno izobešen na
vhodu na pokopališče.

17. člen
Na pokopališčih so naslednje zvrsti grobov:
– klasični (enojni, dvojni, trojni, otroški grobovi in grob-

nice),
– vrstni grobovi,
– grobišča
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
Na novih pokopališčih ali na delu pokopališča, kjer se

grobovi urejujejo prvič, se pokop umrlih opravi po vrstnem
redu grobov v dimenzijah, določenih s tem odlokom.

18. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so

oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddajajo se samo
za določeno dobo, ki ni krajša od 10 let.

V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.

Za žarne grobove se na pokopališču določi poseben
prostor, ki je enotno urejen.

19. člen
Grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob

morebitnih naravnih nesrečah, v vojni ali v izrednih razmerah
ter skupna grobišča.

V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz
klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna
doba in iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.

Med skupna grobišča spadajo tudi obeležja v spomin
žrtvam vojn. Na prostoru skupnih grobišč je posebej urejen
prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

20. člen
V mejah pokopališča so lahko območja za anonimne

pokope ter za raztrositev pepela. Na teh območjih mora biti

urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
Na območju za raztrositev pepela so imena umrlih lahko
napisana na skupnem nagrobniku.

21. člen
Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora

so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,20 m,
– za dvojni grob je širina 2 m in dolžina 2,20 m,
– za trojni grob je širina 2,50 m ali več in dolžina

2,20 in
– za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina 0,80 m.
Za otroški grob določi upravljalec ustrezne manjše

mere.
Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilaga-

jati obstoječemu stanju.
Svet Krajevne skupnosti lahko določi svoje kriterije

glede velikosti grobov.

22. člen
Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,80 m.
Jamo je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno

pred potekom mirovalne dobe izvršiti še en pokop. V takem
primeru mora biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto
najmanj 0,10 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 1,50 m.

Jama za žarni grob mora biti globoka 0,50 m.
Če se žara shrani v obstoječi enojni, dvojni, trojni ali

otroški grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob.

23. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in zimzelenim

rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo

ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
Spomeniki, nagrobni okviri in druga znamenja se sme-

jo segati preko grobnega prostora.
Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor, kamor

upravljalec spravi spomenike, ki so ostali od prekopa minu-
lih grobov.

Vsako pokopališče mora imeti tudi shrambo za orodje,
urejeno smetišče oziroma kontejner za odlaganje in odvoz
odpadkov, prostor za odlaganje odstranjenih spomenikov
ter prostor za pričetek pogrebnih svečanosti. Način ureditve
določi upravljalec pokopališča.

24. člen
Grobovi se lahko uredijo in nanje postavijo nagrobni

spomeniki in druga obeležja v skladu s pokopališkim načr-
tom in s soglasjem upravljalca pokopališča.

Spomeniki, nagrobni okviri in druga obeležja, ne smejo
segati preko grobnega prostora.

Če najemnik groba postavi ograjo, se okvir, nagrobni
spomenik ali drugo obeležje v nasprotju z opredelitvami
pokopališkega načrta ali brez soglasja upravljalca, mora ne-
pravilnost odpraviti v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila
upravljalca.

V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi, opravi
to upravljalec na stroške najemnika.

25. člen
Zasajanje visoko rastočega drevja je dovoljeno le s

pristankom upravljalca pokopališča in to na prostorih, ki so
za to določenih v pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje
je lahko visoko 2 m in ne sme biti prosto rastoče, temveč
oblikovano. Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, traj-
nih in drugih okrasnih rastlin, ki pa ne smejo segati izven
meja groba.
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26. člen
Za obdobje od pokopa do postavitve spomenika in v

primerih, ko spomenik iz določenih razlogov ne bo postav-
ljen, določi in postavi upravljalec pokopališča enotno obe-
ležje, glede na minuli življenjski nazor umrlega.

Za razširitev obstoječih pokopališč in za pokopališča
na novih lokacijah, so dovoljena le enotna obeležja v pred-
pisanih izmerah in odstopanjih skladno z načrtom pokopa-
lišča.

27. člen
Umrli praviloma do pokopa leži v mrliški vežici oziroma

na domu umrlega, če v kraju ni mrliške vežice.
Mrliška veža je prostor, ki je namenjen za čuvanje

umrlih do njihovega pokopa oziroma prevoza v kraj pokopa.
Če se umrlega čuva doma se lahko prične pogrebna

svečanost na domu ali pa se krsta z umrlim ali žara s pepe-
lom umrlega, prepelje dna poseben prostor na pokopališču,
ki je namenjen za pričetek pogrebnih svečanosti.

28. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je

dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega

pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne
sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati
značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.

Pred pretekom mirovalne dobe se sme grob prekopati
le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in druge pravne
osebe, ki imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese
na drugo pokopališče ali v drug grob za istem pokopališču
po poprejšnjem soglasju najemnika groba, in le z dovolje-
njem občine.

29. člen
Pokopališče se opusti na podlagi odločitve občine.
Pred sprejetjem odločitve o opustitvi pokopališča mo-

rata dati svoje mnenje pristojna zdravstvena inšpekcija in
pristojni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

30. člen
Opuščeno pokopališče se sme po 10 letih od zadnje-

ga pokopa uporabiti za ureditev parkov, za druge namene
pa šele po 30 letih od zadnjega pokopa.

Preden se opuščeno pokopališče uporabi za druge
namene, ga je treba prekopat, posmrtne ostanke pa prene-
sti v skupno grobišče na pokopališču, ki je v uporabi.

V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM

31. člen
Sorodniki pokojnika oziroma najemniki groba sklenejo

ob prijavi pokopa najemno pogodbo za grob z upravljalcem
pokopališča, kadar gre za nov grob in se dogovorijo o plači-
lu pokopališke pristojbine. Ob sklenitvi pogodbe se plača
najemnina za grob in pokopališka pristojbina, ki jo določi
upravljalec pokopališča.

Z vplačilom najemnine za grob je plačano tudi vzdrže-
vanja pokopališča oziroma skupnih naprav.

Grobni prostori se dajo v najem po vrstnem redu in za
dobo 10 let.

Najemnik grobnega prostora lahko po preteku miroval-
ne dobe in najemne pogodbe, prekine najemno pogodbo,
sicer velja najemno razmerje naprej.

32. člen
Cene pokopaliških in pogrebnih storitev in cene ureja-

nja pokopališča določa s posebnim cenikom upravljalec
pokopališča.

Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki za-
gotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reproduk-
cijo na objektih in napravah, vezano na to dejavnost.

Cene pogrebnih storitev morajo biti tržne primerljive in
ne smejo presegati stroškov izvajanja te dejavnosti.

Cena urejanja pokopališča mora pokriti stroške redne-
ga vzdrževanja pokopališča in objektov ter potrebne investi-
cijske posege.

33. člen
Najemna pogodba za grob mora vsebovati:
– podatke o grobu in najemniku groba,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti upravljalca in najemnika groba,
– višino in način plačevanja najemnine,
– ukrepe, če najemnik grobnega prostora ne bi uredil v

skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega
odloka,

– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obvez-
nosti, možnost podaljšanja najemne pogodbe in

– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega raz-
merja.

34. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Višino najemnine določi s posebnim sklepom upravlja-

lec pokopališča.

35. člen
Upravljalec pokopališča lahko razveljavi pogodbo:
– če najemnik grobnega prostora kljub opozorilu ne

plača najemnine za preteklo leto,
– če najemnik grobnega prostora kljub večkratnemu

opozorilu ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža var-
nost ljudi ali zanemarjen grob zelo kvari estetski videz poko-
pališča,

– kadar tako nujno zahteva načrt preureditve pokopa-
lišča.

36. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni

prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se
prekoplje in odda drugemu najemniku.

Najemnik grobnega prostora mora najkasneje v 6 me-
secih po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe odstraniti
opremo groba. Če tega, kljub opozorilu upravljalca pokopa-
lišča ne stori, opremo groba odstrani upravljalec pokopališ-
ča na stroške najemnika grobnega prostora.

Za minimalno vzdrževanje opuščenih grobov skrbi
upravljalec pokopališča.

37. člen
V primeru smrti najemnika groba, se morajo dediči v

roku 2 mesecev izjaviti o novem najemniku groba.
Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne po-

godbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu
najemniku.

Posmrtni ostanki pokopanih v prekopanem grobu, se
prenesejo v kostnico.

Upravljalec pokopališča je dolžan zavarovati vrednost-
ne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov, ter jih shra-
niti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičen-
cu, če je ta znan, sicer ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
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VI. RED NA POKOPALIŠČU

38. člen
Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren uprav-

ljalec pokopališča. Ta skrbi za pokopališke poti, zgradbe,
ograje, žive meje, spomenike in obeležja splošnega pome-
na ter druge komunalne naprave.

Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki
grobov.

Upravljalec pokopališča in najemnik groba lahko skle-
neta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.

Za sakralne objekte v sklopu pokopališča skrbi lastnik.

39. člen
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališ-

ča morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati do-

stojanstvo do umrlih,
– redno vzdrževati grobove, odlagati odpadke v smeti

in zabojnik za smeti,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z

načrtom ureditve pokopališča,
– skrbeti, da ne poškodujejo grobov,
– obveščati upravljalce pokopališča o vseh pomem-

bnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
Pred izkopom jame je izvajalec pokopa (grobar) dolžan

ustrezno zavarovati sosednje spomenike in grobove ter pazi-
ti, da jih pri izkopu in zasipu jame ne poškoduje.

Kolikor nastane poškodba, najemnik groba lahko vloži
pritožbo upravljalcu pokopališča.

V primeru neodziva na pritožbo, lahko najemnik vloži
pritožbo na Občino Trebnje.

40. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem poko-

pališč ter mrliške vežice je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje in podobno,
– stopanje in hoja po grobovih,
– prepovedano voditi živali na pokopališče
– odlaganje smeti in drugih odpadkov izven določene-

ga prostora,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– onesnaževanja pokopališča in poškodovanja prosto-

rov, naprav, predmetov in nasadov,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopa-

lišču,
– poškodovanje grobov,
– odlaganje robnikov, spomenikov in drugega materia-

la, ki ostane od prenove grobov, v zabojnike ali koše za
smeti.

41. člen
Najemniki grobov se dolžni vzdrževati grobove in vme-

sne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih

grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuš-
čen. Upravljalec pokopališča je dolžan v takem primeru
najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri
ne more biti daljši od 2 mesecev. Po preteku tega roka
upravljalec pokopališča razveljavi najemno pogodbo.

VII. POGREBNE SVEČANOSTI

42. člen
Pogrebne svečanosti se opravijo v skladu z željami

pokojnika oziroma naročnika pogreba in domačimi krajevni-
mi običaji ter v skladu s tem odlokom.

O poteku pogrebne svečanosti ter načinu priprave in
vodenje le-te se dogovorijo svojci umrlega, upravljalec po-
kopališča in predstavnik verske skupnosti, če gre za verski
pogreb.

43. člen
O pogrebni svečanosti je upravljalec pokopališča dol-

žan obvestiti z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali
na krajevno običajen način.

44. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna.
Po volji umrlega ali na zahtevo naročnika pogreba je

lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali pa se
opravi anonimen pogreb s pokopom krste ali žare oziroma z
raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru.

45. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove

krste ali žare z mrliškega odra ali mrliškega voza, ki pripelje
pokojnika na kraj, od koder prične pogrebni sprevod.

Pred pričetkom pogrebnega sprevoda se praviloma
zaigra ali zapoje žalostinka.

Po uvodni žalostinki se udeleženci razvrstijo v pogrebni
sprevod.

46. člen
Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične

pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
Na željo umrlega ali svojcev se lahko opravi verski

obred v objektu, ki je namenjen za opravljanje verskih obre-
dov.

Če umrli leži v mrliški vežici na pokopališču, se pogreb-
na svečanost opravi od mrliške vežice do groba.

47. člen
Vrstni red pogrebnih insignij se opravi na krajevno obi-

čajen način. Med insignije se šteje državna zastava z žalnim
trakom ali črna zastava (če je bil umrli tuji državljan), verski
simboli, prapori in nosilci vencev, odlikovanj ter drugih priz-
nanj. Za insignijami sledijo godba, pevci ter predstavniki
verske skupnosti, če so prisotni. Za krsto oziroma žaro
sledijo svojci, nato pa drugi udeleženci pogreba.

48. člen
Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s

pokojnikom položi v grob. Ob robu se zvrstijo svojci, nosilci
insignij, praporov, odlikovanj in vencev, govorniki, predstav-
nik verske skupnosti, če je ta navzoč in drugi udeleženci
pogrebne svečanosti.

Pri odprtem grobu sledijo poslovilni govori predstavni-
kov družbene skupnosti in drugih udeležencev, pozdrav z
zastavami in praporji, nastop godbe ali pevcev. Na željo
sorodnikov pokojnika, je izvajalec pokopaliških storitev dol-
žan poskrbeti za poslovilni govor in za državno zastavo.

V primeru nastopa godbe, lahko njeni člani začasno
stojijo na nagrobnih obeležjih oziroma ploščadih, pri tem pa
morajo paziti, da le-te ne poškodujejo.

49. člen
V primeru, da je navzoč predstavnik verske skupnosti,

ta opravi svoj del svečanosti pred govorom predstavnikov
družbene skupnosti.

Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od po-
kojnika z mimohodom. Na krajevno običajen način lahko
poslednji pozdrav pokojniku dajo tudi z rožami ali grudo
zemlje, odvzeto z groba pokojnika.
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50. člen
Če sodeluje pri pogrebnih svečanostih tudi častna eno-

ta z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno
salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je za zagotovitev popolne
varnosti občanov in premoženja odgovoren poveljnik oziro-
ma vodja enote.

51. člen
Za oborožene sile Republike Slovenije in organe za

notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih,
kakor tudi za organizacijo in potek vojaških pogrebov, velja-
jo njihova pravila.

52. člen
Najkasneje eno uro po končani slovesnosti, je izvajalec

pokopa (grobar) dolžan grob zasuti in ga začasno primerno
urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

53. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z
38., 39. in prvim odstavkom 41. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravno osebo, če ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom 38. člena in drugim odstavkom 39. člena, njena odgo-
vorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pri-

stojne inšpekcijske službe, upravljalci pokopališč in občin-
ski komunalni redarji.

55. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan v roku enega leta po

uveljavitvi tega odloka uskladiti svoje poslovanje z določili
tega odloka.

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

o pokopališkem redu na območju Občine Trebnje (Skupš-
činski Dolenjski list, št. 5/83).

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

listu RS.

Št. 352-07-3/98
Trebnje, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med l. r.

4139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in določil zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 36. seji
dne 4. 11. sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje

1. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se črta

naselje Stara Gora.

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

nem listu RS.

Št. 026/2-1997
Trebnje, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

4140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in določil zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 36. seji
dne 4. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka

Šentrupert

1. člen
V 3. členu se spremeni prvi odstavek, kateremu se

doda naslednji dve vasi, in sicer: Kostanjevica in Ravne nad
Šentrupertom.

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

nem listu RS.
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Št. 026/5-97
Trebnje, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

4141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Veliki Gaber

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in določil zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 36. seji
dne 4. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Veliki Gaber

1. člen
Doda se novi 3.a člen, ki glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega člena se določi za

naselja Bratnice, Breg pri Temenici, Male Dole pri Temeni-
ci, Šentjurje in Velike Dole pri Temenici skupni šolski okoliš,
tako da ta naselja sodijo poleg šolskega okoliša Osnovne
šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični in njene podružnične
šole Temenica tudi v šolski okoliš Osnovne šole Veliki Ga-
ber.

Otroke iz naselij, za katere je določen skupni šolski
okoliš, se v dogovoru med šolama vpisuje v eno izmed
osnovnih šol skupnega šolskega okoliša.«

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

nem listu RS.

Št. 026/001-97
Trebnje, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

4142. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Trebnje

Na podlagi prve alinee 29. člena zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94
– odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98) in 19.
člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je
Občinski svet občine Trebnje na 36. seji dne 4. 11. 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 Trebnje

1. člen
V statutu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) se

na koncu 2. člena doda besedilo: “Kostanjevica, Ravne nad
Šentrupertom”.

2. člen
8. člen statuta se spremeni tako, da glasi:
“Na območju Občine Trebnje so ustanovljeni ožji deli

občin (v nadaljevanju: krajevne skupnosti), s pripadajočimi
naselji in ulicami:

– Krajevna skupnost Čatež: Čatež, Dolenja vas pri Ča-
težu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu, Kriška Reber, Križ,
Razbore-del, Roje pri Čatežu, Sejenice, Trebanjski Vrh, Za-
gorica pri Čatežu,

– Krajevna skupnost Dobrnič: Artmanja vas, Dobrava,
Dobrnič, Gorenja vas, Korita, Lisec, Lokve pri Dobrniču,
Podlisec, Preska pri Dobrniču, Reva, Stranje pri Dobrniču,
Šahovec, Vavpča vas pri Dobrniču, Vrbovec, Zagorica pri
Dobrniču, Železno,

– Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas: Češnjevek,
Dečja vas, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenje
Ponikve, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Gorenja Dobrava,
Gorenje Ponikve, Gradišče pri Trebnjem, Grm, Jezero, Lip-
nik, Lukovek, Meglenik, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem,

– Krajevna skupnost Knežja vas: Dolenje Kamenje pri
Dobrniču, Dolenje Selce, Gor. Kamenje pri Dobrniču, Gore-
nje Selce, Knežja vas, Krušni Vrh, Luža, Občine, Roženpelj,

– Krajevna skupnost Mirna: Brezovica pri Mirni, Cirnik,
Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Migolica,
Migolska Gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo
pri Mirni, Selska Gora, Stan, Stara Gora, Ševnica, Škrjanče,
Trbinc, Volčje njive, Zabrdje, Zagorica,

– Krajevna skupnost Mokronog: Beli Grič, Bruna vas,
Dol. Laknice, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice,
Hrastovica, Križni vrh, Log, Martinja vas pri Mokronogu,
Mokronog, Most, Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Pušča-
va, Ribjek, Slepšek, Sred. Laknice, Sv. Vrh,

– Krajevna skupnost Račje selo: Blato, Hudeje, Mala
Ševnica, Račje selo, Velika Ševnica,

– Krajevna skupnost Sela pri Šumberku: Arčelca, Bab-
na Gora, Dolenji Podšumberk, Gorenji Podšumberk, Log pri
Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja Ja-
ma, Vrtače, Zavrh,

– Krajevna skupnost Svetinje: Dolenji Vrh, Gorenji Vrh
pri Dobrniču, Rdeči Kal, Svetinja, Šmaver,

– Krajevna skupnost Šentlovrenc: Dolga Njiva pri Šent-
lovrencu, Dolnje Prapreče, Gornje Prapreče, Krtina, Kuken-
berk, Mačji Dol, Mali Videm, Martinja vas, Muhabran, Potok,
Šentlovrenc, Veliki Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu, Žabjek,

– Krajevna skupnost Šentrupert: Bistrica, Brinje, Dole-
nje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Gorenje Jesenice,
Hom, Hrastno, Kamnje, Kostanjevica, Okrog, Prelesje, Rav-
ne nad Šentrupertom, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravnik,
Slovenska vas, Straža, Šentrupert, Škrljevo, Trstenik, Vrh,
Zabukovje, Zaloka, Vesela Gora, Roženberk, Mali Cirnik pri
Šentjanžu,

– Krajevna skupnost Štefan: Belšinja vas, Benečija,
Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni Po-
tok, Pluska, Rožni Vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani Most,

– Krajevna skupnost Trebelno: Bitnja vas, Bogneča
vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Cero-
vec pri Trebelnem, Cikava, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah,
Čužnja vas, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Gorenje Zabu-
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kovje, Gorenji Mokronog, Jelševec, Maline, Mirna vas, Or-
nuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem, Štaten-
berk, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem,

– Krajevna skupnost Trebnje: Dol pri Trebnjem, Dole-
nje Medvedje selo, Gorenje Medvedje selo, Grmada, Odr-
ga, Pekel, Primštal, Repče, Studenec, Trebnje z vsemi uli-
cami, Vrhtrebnje,

– Krajevna skupnost Velika Loka: Gor. Podboršt pri
Veliki Loki, Iglenik pri Vel. Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala
Loka, Mrzla Luža, Škovec, Trnje, Velika Loka,

– Krajevna skupnost Veliki Gaber: Bič, Cesta, Dobravi-
ca pri Vel. Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi,
Mali Gaber, Medvedjek, Pristavica pri Vel. Gabru, Stehanja
vas, Stranje pri Vel. Gabru, Velike Dole, Veliki Gaber, Zago-
rica pri Vel. Gabru, Žubina.

3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
“Pobuda za ustanovitev ožjih delov občine ali pred spre-

membo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali 10%
polnoletnih prebivalcev dela občine (KS), kjer želijo ustano-
viti ožji del občine oziroma kjer želijo spremeniti območje
svojega ožjega dela občine. Občinski svet mora pobudo
obvezno obravnavati.”

4. člen
Za prvim odstavkom 10. člena se doda drugi odstavek,

ki glasi:
“V pravnem prometu zastopa predsednik sveta krajev-

no skupnost. Za veljavno sklenitev posla je potreben sklep
sveta krajevne skupnosti.”

Drugi odstavek tega člena postane tretji, tretji odstavek
postane četrti, četrti odstavek postane peti.

5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen in 10.b člen, ki

glasi:

10.a člen
“Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki ožjega dela občine se zajamejo v

njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega
proračuna.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Občina za obveznosti krajevne
skupnosti odgovarja subsidiarno.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji prene-
ha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preide-
jo na občino oziroma na nove krajevne skupnosti z lastnost-
jo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo iz
prejšnjih krajevnih skupnosti.

Odločitve o prodaji nepremičnin, katere je pridobila
krajevna skupnost” s sredstvi občinskega proračuna ali po
odločitvi občinskega sveta (skupščine), so veljavne, ko da
nanje soglasje občinski svet. Odločitve o nakupu nepremič-
nin, katerih vrednost presega 10% proračuna krajevnih skup-
nosti so veljavne, če da nanje soglasje občinski svet.”

10.b člen
“Nadzor nad celotnim finančnim poslovanjem krajevne

skupnosti opravlja občinski nadzorni odbor.
Nadzorni odbor lahko opravi enkrat letno pregled po-

slovanja krajevne skupnosti na lastno pobudo. Pregled po-
slovanja je dolžan opraviti tudi, če tako zahteva občinski
svet.

V okviru nadzora ima član nadzornega odbora, ki je
zato pooblaščen s strani nadzornega odbora, pravico vpo-
gleda v celotno finančno in drugo dokumentacijo krajevne
skupnosti.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi nezakonito, ne-
namensko ali nesmotrno porabo v krajevni skupnosti, lahko
občinski svet med proračunskim letom ustavi financiranje
krajevne skupnosti iz občinskega proračuna, dokler nepra-
vilnosti v poslovanju krajevne skupnosti niso odpravljene.”

6. člen
V 13. členu se črta štirinajsta alinea.

7. člen
V 19. členu se črta triintrideseta alinea.
Dodata se dve novi alinei:
– sprejema letni program športa in izbere izvajalce pro-

grama,
– zagotavlja nemoten in varen promet na občinskih

cestah.

8. člen
31. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini, ki v okviru svojih pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občin-

skemu svetu o svojih ugotovitvah.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti

poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porab-
nikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občin-
skimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občin-
skih proračunskih sredstev.

9. člen
Za 31. členom se dodajo novi 31.a, 31.b in 31.c

členi, ki glasijo:

31.a člen
Za izvedbo nalog iz prejšnjega člena nadzorni odbor:
– pregleduje pravne predpise in akte, s katerim so

določeni nameni proračunske porabe (odloki, proračun, fi-
nančni načrti, zaključni račun, programi, razpisi);

– pregleduje obligacijske in finančne listine v sklopu
proračunske porabe (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi,
računi, zapisniki, druge knjigovodske listine in poslovne knji-
ge);

– od odgovornih oseb zahteva pojasnila ter določi rok
za pojasnitev;

– oblikuje in vlaga zahteve za izvedbo revizije Račun-
skega sodišča RS;

– prijavlja sume storitve prekrška ali sume storitve kaz-
nivega dejanja.

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, s kate-
rim na začetku proračunskega obdobja seznani občinski
svet in župana. V programu mora nadzorni odbor opredeliti
tudi sredstva, potrebna za pogodbene izvajalce, kolikor ugo-
tovi, da člani glede na program nadzora ne razpolagajo z
vsem potrebnim znanjem za izvajanje nadzora.
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31.b člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-

njih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Nadzorni odbor
končno poročilo s stališči in predlogi skupaj s stališčem
porabnika proračunskih sredstev, na katerega se poročilo
nanaša, predloži v obravnavo občinskemu svetu. Občinski
svet, župan ter organi porabnikov proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati poročilo ter upoštevati njegova priporoči-
la in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

31.c člen
Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik, ki

ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na svoji prvi
seji. Predsednik nadzornega odbora je izvoljen, če zanj
glasuje več kot polovica vseh članov nadzornega odbora.
Nadzorni odbor lahko po enakem postopku izvoli tudi na-
mestnika predsednika.

Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik. Nadzor-
ni odbor se mora sestati vsaj na štirih rednih sejah letno.
Predsednik mora sklicati sejo, če to zahteva občinski svet ali
župan. Če predsednik ne skliče seje v petnajstih dneh po
podani zahtevi, jo lahko skliče občinski svet oziroma župan.

Občinski organi so dolžni na zahtevo nadzornega od-
bora poročati nadzornemu odboru in mu dajati vse podatke
in informacije potrebne za njegovo delo. Župan in občinska
uprava so dolžni zagotavljati nadzornemu odboru strokovno
in administrativno pomoč. Posamezne posebne strokovne
naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet.

10. člen
32. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadzorni odbor šteje pet članov, ki svoje delo opravlja-

jo nepoklicno. Člane nadzornega odbora imenuje občinski
svet.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov KS, tajnik obči-
ne, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij,
ki so uporabniki proračunskih sredstev ter člani vodstev
političnih strank.

Člane nadzornega odbora imenuje in razrešuje občin-
ski svet.

Razrešitev se opravi na predlog nadzornega odbora,
uporabljajo pa se razlogi, ki so v zakonu določeni za predča-
sno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Članstvo
v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z
dnem poteka mandatne dobe članov vsakokratnega občin-
skega sveta.

Nadzorni odbor ima svoj poslovnik.

11. člen
V 41. členu se osma alinea spremeni tako, da glasi:
“– je predstojnik občinske uprave, ki jo tudi nadzira in

usmerja”.
Za zadnjo alineo pa se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
“– imenuje in razrešuje tajnika občine,
– odloča o sporih o pristojnosti med organi občinske

uprave,
– ima pravico udeleževati se sej svetov krajevnih skup-

nosti in na njih razpravljati.”

12. člen
53. člen se spremeni tako, da glasi:
Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov ob-

činske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župa-
na s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.

Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave vodi tajnik občine.

Tajnik pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vode-
njem organov občinske uprave predstojnike teh organov, ki
jih imenuje in razrešuje župan. O sporih o pristojnosti med
organi občinske uprave odloča župan.

13. člen
Spremeni se prvi odstavek 58. člena in glasi:
“Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja

tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo za-
konske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravlja-
nje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega
postopka in za odločanje v upravnih stvareh”.

14. člen
63. člen se spremeni tako, da glasi:
“V sporih o pristojnostih med organi občinske uprave

odloča župan.
O izločitvi župana ali tajnika občine odloča občinski

svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi, odloča tajnik občine, ki tudi
odloča o stvari.”

15. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 013-2/95-10
Trebnje, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med l. r.

4143. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Trebnje

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Ciril Metod Pungartnik, rojen 24. 6. 1936, Rimska
cesta 18, Trebnje, inž. org. dela,

2. Alojzij Metelko, rojen 29. 8. 1940, Tomšičeva ulica
1, Trebnje, dipl. inž. agr.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 006/08-1/98
Trebnje, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Trebnje
Mitja Prijatelj, dipl. jur. l. r.
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TURNIŠČE

4144. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Turnišče

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Jožef Kocet
2. Franc Režonja

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 65/98
Turnišče, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Turnišče
Jasna Bračič Szabó l. r.

VELIKE LAŠČE

4145. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/48, 32/85 in 33/86), v zvezi z
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje obmo-
čij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavnega
zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Urad-
ni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter
10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 40. redni
seji dne 13. novembra 1998 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Velike

Lašče plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine
nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter
merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega

stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgrad-
bi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče:

1. v zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlori-
sna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani
(stanovanje, poslovni prostor, garaža …). Upoštevajo se
samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene
faze,

2. izven zgradbe je površina funkcionalne enote skup-
na površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, ne-
pokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča …), ki je
namenjena poslovni dejavnosti,

3. nezazidano stavbno zemljišča je zemljišče, ki je po
prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma
za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi

tako, da se upošteva površina, skupno število točk po meri-
lih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.

Za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva samo
30% površine.

4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik

funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, na-
jemnik…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejav-
nost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano
evidenco.

5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za

sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki

se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomat-

ska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje,

– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organiza-
cij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njiho-
vo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače dolo-
čeno,

– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost,

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podob-
nih organizacij,

– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetij-
stvu (gospodarska poslopja ipd.).

6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila

je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nado-
mestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju
občine.

Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Velike
Lašče. Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadome-
stilo in izda odločbo pristojni davčni organ.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje: Velike Lašče.
II. območje: Dolnje Retje, Dvorska vas, Gornje Retje,

Gradež, Karlovica, Mala Slevica, Male Lašče, Rašica, Rob,
Srobotnik pri Velikih Laščah, Turjak.
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III. območje: Adamovo, Bavdek, Brankovo, Dolščaki,
Gradišče, Grm, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, Knej, Kot pri
Veliki Slevici, Kaplanovo, Kukmaka, Laporje, Laze pri Robu,
Logarji, Mali Ločnik, Mali Osolnik, Marinčki, Medvedjek, Opal-
kovo, Osredek, Podhojni Hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog,
Podsmreka pri Velikih Laščah, Podulaka, Poznikovo, Prhaje-
vo, Prilesje, Pušče, Stope, Strmec, Škrlovica, Tomažini, Ula-
ka, Velika Slevica, Veliki Ločnik, Veliki Osolnik.

IV. območje: Bane, Borovec pri Karlovici, Brlog, Bo-
štetje, Bukovec, Centa, Četež pri Turjaku, Dednik, Dolenje
Kališče, Gorenje Kališče, Javorje, Krkovo pri Karlovici, Kr-
vava Peč, Lužarji, Mački, Mohorje, Naredi, Pečki, Plosovo,
Podstrmec, Podžaga, Polzelo, Prazniki, Purkače, Rupe, Se-
kirišče, Selo pri Robu, Sloka Gora, Srnjak, Strletje, Ščurki,
Škamevec, Uzmani, Vrh, Zgonče, Žaga.

8. člen
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo mož-

nost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje
se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.

Pristojni občinski organ lahko na podlagi opremljenosti
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti razpo-
redi del naselja v drugo območje, kot je za naselje določeno
v 7. členu.

III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK

9. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja me-

rila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključi-
tve na te objekte in naprave,

2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v prido-

bitni dejavnosti,
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih

objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in
storitev,

7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.

10. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z nasled-
njimi točkami:

Število točk
a) vodovod 20
b) električno omrežje 20
c) javna kanalizacija 40
d) telefonsko omrežje 20
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:

a) makadamska cesta 20
b) asfaltna cesta 40

11. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča

se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno
bivanje,

– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško
uporabo in bivalni prostori v zidanicah,

– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zem-
ljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za po-
slovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni
dejavnosti,

– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega
zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za
nepridobitno poslovno dejavnost.

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Namembnost I. II. III. IV.

 območje  območje  območje območje

Stanovanjski namen 40 30 20 10
Počitniški namen 80 80 80 80
Poslovni namen
– nepridobitni 220 180 100 50
Poslovni namen
– pridobitni 300 200 150 100
Nezazidano stavbno
zemljišče 50 40 20 10

12. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na

prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje in-
frastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Območje Število točk
I. območje 1000
II. območje 800
III. območje 700
IV. območje 600

13. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za

stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgrad-
be z naslednjimi točkami:

Namembnost I. II. III. IV.

 območje  območje  območje območje

Individualna samostojna
hiša 50 30 20 10
Vrstna hiša 30 20 10 5
Hiša z gospodarskim
poslopjem 30 20 10 5
Blokovna gradnja 20 10 - -

14. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pri-

dobitni dejavnosti, glede na možnost ustvarjanja dohodka v
zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne eno-
te razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se
ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Namembnost I. II. III. IV.

 območje  območje  območje območje

1. kategorija 200 100 50 25
2. kategorija 150 75 25 20
3. kategorija 100 50 20 10

15. člen
Izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalnih in

drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proi-
zvodov in storitev v pridobitni dejavnosti se upoštevajo
tako, da se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede
na dejansko uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z
naslednjimi točkami:
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Namembnost I. II. III. IV.

 območje  območje  območje območje

1. kategorija 200 100 50 25
2. kategorija 150 75 25 20
3. kategorija 100 50 20 10

16. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po de-

janski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po
14. in 15. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega
odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se smi-
selno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost
uporabe v prilogi.

17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino
stanovanjske in poslovne površine ali površino nezazidane-
ga stavbnega zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in
z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Velike Lašče za
vsako leto določi do konca leta za naslednje leto občinski
svet s sklepom, na predlog župana občine.

19. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v tri-

mesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o
davčnem postopku.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-
ni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem
postopku.

20. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Velike Lašče

posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila
oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Obči-
na Velike Lašče, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.

Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Veli-
ke Lašče nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po
tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nado-
mestila in sicer v 30 dneh po nastanku.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba
sporočena.

IV. OPROSTITVE

21. člen
Občina Velike Lašče lahko v nekaterih primerih (ele-

mentarne in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost,
itd.) skladno s predpisi o davkih občanov zavezance oprosti
plačevanja nadomestila če ugotovi, da bi plačevanje nado-
mestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove dru-
žine.

O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pi-
snega zahtevka zavezanca Občinski svet občine Velike La-
šče na predlog župana.

Na podlagi pisnega zahtevka so plačila nadomestila za
dobo petih let oproščeni zavezanci, ki so kupili oziroma

zgradili nova stanovanja ali stanovanjske hiše, dozidali ali
nadzidali družinske stanovanjske hiše in plačali sorazmerne
stroške za urejanje stavbnega zemljišča.

V. KAZENSKA DOLOČBA

22. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži

prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma
sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do
360.000 SIT.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občine Velike Lašče.

VI. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so
osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se
vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če
podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem
roku popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor zave-
zanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani po-
datki smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.

24. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati

odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za ob-
močje Mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88,
39/89).

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

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

Št¸. 2162
Velike Lašče, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

PRILOGA iz 16. člena:

Namembnost uporabe Kategorija Kategorija
funkcionalne enote po 14. členu po 15. členu

Proizvodni namen 1
Kmetijska proizvodnja in gozdarstvo 1
Kmetijska predelava 1
Pridobivanje gradbenih surovin 1
Predelava gradbenih surovin 1
Pridobivanje rudnin 1
Predelava rudnin 1
Predelava kovin 2
Predelava lesa 1
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Namembnost uporabe Kategorija Kategorija
funkcionalne enote po 14. členu po 15. členu

Izdelava lesnih izdelkov 2
Izdelava električnih izdelkov in strojev 1
Izdelava vozil in strojev 1
Izdelava tekstila, oblačil in obutev 3
Zaključna dela v gradbeništvu 2
Izdelava papirja in izdelkov 1
Izdelava kemičnih izdelkov in goriv 1
Izdelava prehrambenih izdelkov in pijač 3

Uslužnostni namen (lokal)
Gostinski lokal 1 2
Trgovina 1 3
Lekarna 2
Cvetličarna 2
Pošta 1
Banka, hranilnica 1
Hotel, prenočišča 1 1
Knjigarna, papirnica 2 3
Pekarna 2 3
Slaščičarna 2 3
Prirejanje iger na srečo 1
Turistična agencija 1

Storitveni namen (servis)
Frizerski salon 2 2
Kozmetični salon 2 3
Fotograf 2 1
Čistilnica 2 1
Avtoličarstvo 3 1
Avtomehanika 3 2
Avtokleparstvo 3 1
Avtoelektrika 3 3
RTV servis 2
Avtopralnica 2 1
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 2
Videoteka 1
Tisk in založništvo 3
Veterinarstvo 3 3
Avtošola 2 2
Vulkanizerstvo 3 2

Zdravstveni namen
Splošna ambulanta 2
Zobozdravstvena ambulanta 2
Fizioterapevtska ambulanta 2
Specialistična ambulanta

Izobraževalni namen
Učilnica 3
Kulturni namen

Vzgojno-varstveni namen
Vrtec 3

Športno rekreacijski namen
Fitnes 2
Teniško igrišče 2 2

4146. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999 v
Občini Velike Lašče

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), v zvezi s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
18. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (Uradni list RS, št. 80/98) in 10. člena statuta Občine
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 40. seji dne 13. novembra 1998
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999
v Občini Velike Lašče

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Velike Lašče za
leto 1999 znaša 0,20 tolarjev.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati z

dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 2163
Velike Lašče, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

4147. Sklep o določitvi nove cene programov za
otroke, vključene v vrtec Sončni žarek

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in
16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet Velike Lašče na 40. seji dne
13. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi nove cene programov za otroke,

vključene v vrtec Sončni žarek

1
Cene programov SIT
Prva starostna skupina 45.771,50
Druga starostna skupina 40.278,10
Skrajšan program
od 4 do 5 ur brez hrane 25.737,50
od 4 do 5 ur s kosilom 30.429,70
od 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom 31.922,70
Družinsko varstvo 41.924,60

2
Ta sklep začne veljati s 1. decembrom 1998.
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Št. 2142
Velike Lašče, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

4148. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Velike Lašče

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Anton Zakrajšek,
2. Milan Tekavec.

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 2193
Velike Lašče, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Velike Lašče
Irma Kirin Zakrajšek l. r.

VIDEM

4149. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Videm

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:

1. Franc Kirbiš
2. Janko Kozel

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 41/98
Videm, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Videm
Marijan Furek, dipl. prav. l. r.

VITANJE

4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje,
znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja –
za dodano območje urejanja z evid. št. 16/5 v
naselju Vitanje

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 37. in
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
na podlagi 10. čtena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 20/95) na izredni seji dne 17. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje,

znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja –
 za dodano območje urejanja z evid. št. 16/5

v naselju Vitanje

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer
so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki
načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slo-
venske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje (v nadaljevanju bese-
dila: osnovni odlok o PUP za dele naselij), ki je bil objavljen v
Uradnem listu SRS, št. 22/89.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dodano ob-

močje urejanja z evid. št. 16/5 v naselju Vitanje: del območ-
ja starega jedra naselja Vitanje.

3. člen
V poglavju ll. OPIS OBMOČIJ osnovnega odloka o

PUP za dele naselij se spremenijo in dopolnijo naslednji
členi:

a) v 3. členu se v tabeli z navedbo območij urejanja na
koncu tabele doda nova vrstica, ki glasi:

Evidenčna Območje/naselje Velikost številka
(iz SDP) v ha

16/5 Del območja starega jedra
naselja Vitanje 0,245

b) v 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drug
odstavek besedila, ki glasi:

Območje urejanja z evid št. 16/5 je vrisano na grafični
prilogi št. 2, ki jo je izdelalo podjetje URBANA Kočar in
Kočar d.n.a: Velenje, pod št. proj. 165/98 z datumom
september 1998 in ki je sestavni del tega odloka.
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b) v 5. členu se na koncu besedila, za odstavkom 28.,
doda nov odstavek pod zap. št. 29, ki glasi:

29. območje z evidenčno št. 16/5 del območja stare-
ga jedra naselja Vitanje: parc. št. 308, 310/1 in 310/2 k.o.
Vitanje.

4. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA

IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR, v podpoglavju 1. Opredelitev možnih posegov
v prostor, osnovnega odloka o PUP, se dopolni 7. člen z
novo, zadnjo alineo I), ki glasi:

I) v območju 16/5 so možni naslednji posegi:
– sprememba namembnosti v objektu bivše šole za

stanovanja in centralne dejavnosti, ki so praviloma locirane v
partemem delu objekta, in ki so pomembne za razvoj naselja
Vitanje;

– prizidava k objektu bivše osnovne šole na severoza-
hodni strani objekta, pri čemer je potrebno upoštevati vse
pogoje glede gabaritov in odmikov prizidanega dela ter po-
goje glede dostopnosti in možnosti za ureditev zunanjih
potrebnih površin (dostop, parkimi prostori, zelenice);

– izgradnja dela cestne povezave – obvozna cesta Vi-
tanje – preko dela pracele št. 310/1 k.o. Vitanje.

5. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA

IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR, v podpoglavju 2. Sprememba namembnosti v
stavbnem fondu, osnovnega odloka o PUP, se spremenijo
naslednji členi in sicer:

a) 11. člen se dopolni tako, da se pri naštetih območjih
doda novo območje 16/5 ter spremeni del besedila tako,
da se glasi:

Na območjih 3, 7, 11/2, 11/9, 13, 15/1, 16/1 in
16/5 so možne spremembe namembnosti v novo namem-
bnost drobna nemotilna obrt. Za posege v območjih 16/2 in
16/5 je potrebno predhodno mnenje Občine Vitanje.

b) 12. člen se dopolni tako, da se na koncu besedila
doda nov tretji odstavek, ki glasi:

V območju 16/5 je dovoljena sprememba namembno-
sti za objekt bivše šole v novo namembnost za ureditev več
stanovanjskih enot pri čemer je možna namembnost parter-
nega dela za centralne dejavnosti, ki so pomembne za raz-
voj naselja Vitanje.

6. člen
Projekt iz točke b) 3. člena tega odloka je na vpogled

pri pristojnih službah Občine Vitanje in na Upravni enoti
Slovenske Konjice.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe

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

listu RS.

Št. 062-02/98-03
Vitanje, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

VOJNIK

4151. Odlok o turistični taksi v Občini Vojnik

Na podlagi 21. in 23. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Vojnik na seji dne 17. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Vojnik

1. člen
Na območju Občine Vojnik se plačuje turistična taksa,

ki je prihodek občine.
Predlog razporeditve sredstev turistične takse pripravi

v skladu z  22. členom zakona o pospeševanju turizma za
turizem pristojen odbor.

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

čuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega biva-
lišča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu
poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen
brezplačno.

3. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev

za prenočevanje v enotnem znesku za vsak dan bivanja in je
enaka za domače in tuje goste. Turist je dolžan plačati
turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih
storitev za prenočevanje.

Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. 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 ter
športnih 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, 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.

4. člen
Turistična taksa se vrednoti v kraju Dobrna z 11 točka-

mi, v ostalih krajih se vrednoti z 8 točkami in je enaka ne
glede na čas bivanja - sezono. Znesek turistične takse se
izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo toč-
ke. Vrednost točke turistične takse znaša 14 tolarjev. Vlada
Republike Slovenije lahko enkrat letno uskladi vrednost toč-
ke na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost
točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje leto.
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5. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec na žiro račun 50700-840-139-32062.

Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne do 25.
dne v mesecu za pretekli mesec predložiti občini in
pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katere-
ga mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične
takse.

6. člen
Za vse zadeve, ki niso posebej zajete v tem odloku,

se smiselno uporabljajo določbe zakona o pospeševanju
turizma.

7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ in ob-
činska uprava.

8. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna ali

fizična oseba, ki ne dela v skladu s 3., 4. in 5. členom tega
odloka.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prve-
ga odstavka tega člena.

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

krajevni turistični taksi v Občini Vojnik (Uradni list RS,
št. 9/98).

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

nem listu RS.

Št. 1416-10/98-2
Vojnik, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

4152. Odlok o določitvi pomožnih objektov za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 73/85 in 29/86 in (Uradni list RS, št. 26/90,
18/93 in 44/97), 1. in 6. člena navodila o merilih za to, kaj
se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za
katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se
lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85)
in 9. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/95)
je Občinski svet občine Vojnik na redni seji dne 17. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov za katere

ni potrebno lokacijsko dovoljenje

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti), temveč
zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

2. člen
Pomožni objekti so lahko tisti posegi v prostor, ki so

namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in drugi de-
javnosti.

Pomožni objekti morajo biti locirani v sklopu funkcio-
nalnega zemljišča osnovnih objektov.

1. Pomožni objekti pri stanovanjskih hišah so:
– garaže za osebne avtomobile, zimski vrtovi, drvarni-

ce, deponije za kurivo, vkopane kleti, vrtne ute, shrambe za
vrtno orodje, zunanje stopnice in nadstreški, vetrolovi, zuna-
nji  bazeni, pri katerih je potrebno upoštevati okoljevarstve-
ne pogoje, do maksimalne tlorisne površine 30 m2;

– parkirišča za osebne avtomobile, pergole in odprti
nadstreški nad dostopom, balkoni in terasami oziroma do-
vozom do objekta, do maksimalne tlorisne površine 30 m2;

– dimniki, sončni kolektorji;
– vrtne dvoriščne ograje pod pogojem, da niso polno

zidane, do maksimalne višine 1 m.
– oporni zidovi terena vse do maksimalne višine 1,5m;
– rezervoarji za tekoči plin do prostornine 5 m3;
– postavitev rastlinjakov in toplih gred do največ 30 m2

tlorisne površine;
– odstranitev objektov do 30 m2 tlorisne površine in

3m višine;
– zasteklitev balkonov individualnih hiš do maksimalne

tlorisne površine 15 m2.
2. Pomožni objekti namenjeni opravljanju kmetijske de-

javnosti:
– manjši objekti z žičnimi ograjami za rejo malih živali

do maksimalne tlorisne površine 30 m2. Te objekte je mož-
no postaviti le na območjih, kjer reja takih živali ni prepove-
dana s posebnim predpisom;

– leseni in zidani pritlični  hlevi za prašiče in hlevi za
drobnico, skednji, kašča in lopa za shranjevanje sena, kr-
me, stelje poljščin in orodja in začasna zavetišča za živino če
ne presegajo skupne tlorisne površine 30 m2 in ležijo v
sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospo-
darskih objektov, kjer  reja takih živali ni prepovedana s
posebnim predpisom;

– leseni dvojni kozolci do maksimalne tlorisne površine
50 m2;

– zbiralnice mleka do maksimalne tlorisne površine
15m2 (upoštevati je potrebno higiensko-sanitarna določila);

– manjša gnojišča, ki morajo biti ob cestah in javnih
poteh zagrajena z zeleno zaveso, do maksimalne tlorisne
površine 30 m2;

– zbiralniki za gnojnico do 40 m3;
– strojne lope za garažiranje kmetijske mehanizacije

do maksimalne tlorisne površine  30 m2;
– silosi za shranjevanje živinske krme (pokončni in ko-

ritasti) do 90 m3;
– medposestne vrtne ali dvoriščne ograje, ograje za

pašnike ter ograje za zaščito kmetijskih površin pred divjadjo
do višine 2 m, se s pisnim soglasjem soseda lahko postavijo
na mejo, sicer pa mora biti zunanji rob ograje najmanj 0,5 m
od posestne meje; od roba cestnega telesa in javnih poti
morajo biti ograje oddaljene najmanj 4 m, s pisnim soglas-
jem mejašev pa so te ograje lahko tudi bliže.

K vlogi za priglasitev objektov naštetih v 2. točki
2. člena tega odloka je potrebno  predložiti dokazilo o
opravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda Upravna enota
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Celje, referat za kmetijstvo Oddelka za gospodarstvo, eko-
nomske odnose in razvoj ter kmetijstvo.

3. Pri večstanovanjskih objektih
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno

zgradbo;
– ureditev prostora za smetnjake do maksimalne tlori-

sne površine 15 m2;
4. Poslovni objekti
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do maksi-

malne tlorisne površine 30 m2;
5. Drugi pomožni objekti
– kapnice, zajetja pitne vode za največ 3 koristnike, do

maksimalne 20 m3;
– čebelnjaki (po predhodnem soglasju čebelarske dru-

žine) do maksimalno 15 m2;
– dodatna oprema obstoječih parkov, otroških igrišč in

počivališč;
– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni

napisi, turistične opozorilne table, spominska obeležja in
skulpture, ki ne zahtevajo dodatne zunanje ureditve okolja;

– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v
obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in promet-
nih ureditev vendar največ do skupne tlorisne površine
30 m2;

– začasno stoječi objekti  do največ 15 m2 tlorisne
površine:

– gradnja manjših čistilnih naprav do 50 PE in odtoka
očiščene vode v odvodnik površinskih voda za čiščenje
komunalnih odplak;

– asfaltiranje lokalnih cest, lokalnih zbirnih cest (ulice)
in javnih poti, ko se gabariti obstoječe ceste ne spreminjajo;

– telefonske govorilnice, avtobusna postajališča;
– manjša igrišča ob šolah in večstanovanjskih objektih,

do maksimalne tlorisne površine  90 m2.

3. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju s

predpisi o varstvu okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi,
vodnogospodarskimi, obrambo in zaščito ter zahtevami v
zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščin. Posegi
morajo biti skladni z rešitvami v prostorskih sestavinah plan-
skih aktov, s  prostorskimi izvedbenimi akti ter z drugimi
splošnimi akti občine  in z njimi ne smejo biti prizadete
pravice in zakoniti interesi drugih oseb.

4. člen
Odmik posameznega pomožnega objekta od sosedo-

ve parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob pisnem soglasju
soseda pa je odmik lahko tudi manjši.

S pisnim soglasjem soseda se lahko ograja ali živa
meja postavi na posestno mejo, brez soglasja pa naj bo
odmik zunanjega roba ograje ali žive meje (do višine 1,5 m)
od sosednje parcele 0,5 m.

Odmik ograj ali žive meje od komunikacij mora biti
takšen, da postavitev le-teh ne ovira normalne uporabe zem-
ljišča ter da niso locirane v preglednostnem trikotniku kri-
žišča.

5. člen
Skupna površina pomožnih objektov, lociranih na funk-

cionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati
30 m2, razen pri postavitvi silosov in kozolcev v sklopu
kmetije ter izgradnji igrišč ob večstanovanjskih objektih in
šolah.

Pomožnih objektov na istem funkcionalnem zemljišču ni
možno dograjevati s priglasitvami. Gradnja drugih objektov na
priglasitev je možna samo z lokacijsko presojo prostora.

6. člen
Nadzorstvo tega odloka opravljajo pristojne inšpekcij-

ske službe v skladu s svojimi pristojnostmi in zakonskimi
zadolžitvami in občinska inšpekcija.

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

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list RS, št. 72/95). Ta odlok začne veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1492/11-98/7
Vojnik, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

4153. Revalorizirana vrednost točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Vojnik

Na podlagi 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča in sklepa Občinskega sveta občine Voj-
nik, št. 1564/11-98/7, z dne 17. 11. 1998 o določitvi
vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča Občine Vojnik objavljamo

R E V A L O R I Z I R A N O   V R E D N O S T
T O Č K E

za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Vojnik

Vrednost točke je 0,086 SIT in se uporablja od 1. 1.
1999 dalje.

Št. 1564/11-98/7
Vojnik, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

VRHNIKA

4154. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Vrhnika

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

I
Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med

kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:
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1. Vincencij Tomšič
2. Jelko Orel

II
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008/0002/98
Vrhnika, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Vrhnika
Anton Plut l. r.

ZAVRČ

4155. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi tretjega odstavka 107. člena zakona o lo-
kalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 20/98) Občinska volilna komisija občine
Zavrč

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana Občine Zavrč

Volitve za župana Občine Zavrč so v nedeljo, 6. de-
cembra 1998.

Glasuje se za enega kandidata.
Kandidata sta:
1. Miran Vuk, roj. 20. 7. 1961, stanujoč Hrastovec

130, ekonomski tehnik, samostojni podjetnik, predlagatelj:
člani SKD – občinski odbor Zavrč,

2. Franc Majcenovič, roj. 9. 2. 1928, stanujoč Hrasto-
vec 26c, kmetijski tehnik, upokojenec-župan, predlagatelj:
člani SLS – podružnica Zavrč.

ZREČE

4156. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Zreče

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Obči-
ne Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 30/98)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 9. novembra
1998 sprejel

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

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

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

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

3. člen
Lokalne ceste, s skrajšano oznako LC, so namenjene

povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah,
naselij ali delov naselij v občini med seboj in so pomembne
za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti, s skrajšano oznako JP, so namenjene po-
vezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo
predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo
določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in
poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece,
gonjače in podobno)

Št. 008-6/98
Zavrč, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Zavrč
mag. Metod Grah l. r.

4. člen
Lokalne ceste (LC)-67.928 m med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

1. 383010 R2430 Slov. Konjice-Polene-Bukovlje-Stranice R2430 2251 VV 4370
2. 383020 985410 Slov. Konjice-Dobrava-Zreče R3701 1763 VV 1460
3. 383030 383150 Slov. Konjice-Gabrovlje-Zreče 485060 1689 VV 2325
4. 485010 R3701 Loška gora-Ljubnica R2431 1870 VV 2295
5. 485020 R2431 Stranice- Križevec-Osredek-Zreče R3701 2765 VV
6. 485030 R3701 Ulipi-Dobrava-Radana vas-Sp. Zreče 383030 1339 VV
7. 485040 485050 Črešnova-Zlakova-Gračič 485060 4566 VV
8. 485050 R3701 Padeški vrh-Gorenje-Črešnova-Zg. Zreče R3701 7874 VV
9. 485060 485070 Zreče-Gračič-Malahorna R3700 3582 VV
10. 485070 R3701 Kovaška cesta R3701 2070 VV
11. 485080 640040 Zbičajnikova žaga-Loška gora R3701 6143 VV
12. 485090 640040 Beli križ-Mah 485050 3623 VV
13. 440250 R2431 Božje-Koroška vas 485050 4500 VV 5651
14. 640040 R2431 Vitanje-Skomarje-Resnik-Lukanja R213 16452 VV 14902
15. 383040 R2430 Slov. Konjice-Strganjšek-Gračič 485060 1340 VV 4170
16. 440260 440250 Brezje-Koroška vas 383050 450 VV 5060
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5. člen
Javne poti (JP)-11.321 m v mestu Zreče z uličnim sistemom so:

Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

1. 985340 485060 Dravinjska cesta 985050 750 VV
2. 985350 985340 Cesta pod hribom 530 VV
3. 985650 R3701 Ulica Jurija Vodovnika 485020 330 VV
4. 985660 R3701 Ulica Bratov Mernik 485020 456 VV
5. 985670 R3701 Šarhova ulica 985660 267 VV
6. 985680 R3701 Ulica Pohorskega Bataljona 985660 256 VV
7. 985690 985660 Prešernova ulica 104 VV
8. 985700 985660 Cankarjeva ulica 55 VV
9. 985710 685660 Vodnikova ulica 985680 274 VV
10. 985720 R3701 Vezna ulica 985710 66 VV
11. 985730 R3701 Prečna ulica 985710 62 VV
12. 985740 985770 Pohorska cesta R3701 155 VV
13. 985750 R3701 Ogljarska ulica 268 VV
14. 985760 985750 Odcep Petre 103 VV
15. 985770 985740 Mladinska ulica R3701 242 VV
16. 985780 985740 Štajerska ulica 985770 90 VV
17. 985790 R3701 Vodovodna cesta-Vinotoč Ančka 1049 VV
18. 985800 985790 Obvozna cesta 985790 295 VV
19. 985830 985840 Cesta Talcev 8 94 VV
20. 985840 R3701 Telefonska govorilnica-Cesta talcev-Bife Turist 485070 176 VV
21. 985850 485070 Tovarniška cesta-Strma cesta 1463 VV
22. 98580 R3701 Odsek Muzejski vlak 485070 138 VV
23. 985870 985850 Vinogradna cesta 338 VV
24. 985880 985850 Breg 423 VV
25 985890 985850 Ulica Borisa Vinterja 485070 150 VV
26. 985900 R3701 Cesta za PTC 270 VV
27. 985990 985900 Cesta za vrtec 74 VV
28. 986010 R3701 Cesta Težak 142 VV
29. 986020 R3701 Odcep Hotel 70 VV
30. 986030 R3701 Odcep Vile Terme 154 VV
31. 986040 R3701 Odcep Brglez 114 VV
32. 986050 985850 Šolska cesta 328 VV
33. 989060 485070 Brglez-Ložak 485070 224 VV
34. 986070 485060 Rudniška cesta 985340 131 VV
35. 986080 985850 Rezar-Kekl R3701 435 VV
36. 985630 485020 Jamniška cesta 616 VV
37. 985640 985630 Odsek Pavlok 152 VV
38. 985970 985340 Odcep Rudniška cesta-Kvac 477 VV

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
KS Gorenje-10.335 m:

Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

1. 985010 640040 Odcep Studenčnik 210 VV
2. 985020 640040 Odcep Kragolnik 350 VV
3. 985030 640040 Odcep Tič 249 VV
4. 985040 640040 Odcep Obrovnik 477 VV
5. 985050 985040 Odcep Pušnik 428 VV
6. 985060 640040 Odcep Ostruh 430 VV
7. 985070 640040 Odcep sp. Jurgo 335 VV
8. 985080 640040 Odcep Rožič 342 VV
9. 985090 485090 Odcep Vranjek 332 VV
10. 985100 485050 Odcep Orlačnik 350 VV
11. 985110 985100 Odcep Ovčar 226 VV
12. 985120 985050 Smogavc-Rutnik 566 VV
13. 985130 985140 Kapela-bife Likuž 985120 150 VV
14. 985140 485050 Bife Likuž-cerkev sv. Kunigunde 234 VV
15. 985150 R3701 Padeški vrh-Navršnik 710 VV
16. 985160 985150 Odcep Rančnik 370 VV
17. 985170 485050 Odcep Lokva-Francuz 1210 VV
18. 985180 485210 Odcep Grčar-Hren 326 VV
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Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

19. 985190 485050 Matic-Bezovje 1320 VV
20. 985200 985170 Odcep Kangler-Pavlič 330 VV
21. 985210 485050 Žorga-Zejošnik 960 VV
22. 985220 985210 Hren Ivan-Smrekar 430 VV

KS Zreče-13.258 m:
Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

1. 985230 985240 Zlakova Jerač-Rošar 329 VV
2. 985240 985270 Zlakova Jerač-Kvac 1573 VV
3. 985250 985040 Odcep Sv. Martin 170 VV
4. 985270 985240  Zlakova-Kovaček 560 VV
5. 985280 985250 Ilirska pot-Brinjeva gora 485040 1810 VV
6. 985290 485040 Odcep Zlakova-Brečko 634 VV
7. 985300 985280 Gregorc-Sv. Neža 846 VV
8. 985310 485040 Zlakovška cesta-Zimrajh 985340 1182 VV
9. 985320 985280 Odsek Falnoga-Gregorc 985310 224 VV
10. 985330 985310 Odcep Zlakovška cesta-Preložnik 545 VV
11. 985920 485080 Loška gora Ošlak-Rebernjačka 1309 VV
12. 985910 R3701 Boharina-Lorger- Gačnik 1336 VV
13. 985260 485010 Loška gora-Bork 1415 VV
14. 985980 985260 Odcep Bork-Oprešnik 575 VV
15. 986110 985790 Odcep Bork-Jerot 750 VV

KS Stranice-23.734 m:
Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

1. 985430 R2430 Stranice center R2431 618 VV
2. 985440 R2431 Stranice-Gornja vas R2430 1553 VV
3. 985450 485010 Zazjal-Lipa R2431 1800 VV
4. 985460 985450 Zabork-Brški travnik 2065 VV
5. 985480 985460 Zabork-odcep Samec 584 VV
6. 985480 985460 Zabork-odcep Pungartnik 350 VV
7. 985500 985460 Zabork-odcep Jelenko 345 VV
8. 985510 985520 Odceo Rugel-Ogrinšek 765 VV
9. 985520 485020 Križevec Švab-Rugel 985510 1175 VV
10. 985530 985460 Zabork-odcep Bornšek 658 VV
11. 985540 985460 Zabork-odcep Mravljak 315 VV
12. 985550 985450 Zabork- odcep Kolar 496 VV
13. 985560 985450 Zabork-odcep Kovač 298 VV
14. 985570 R2430 Odcep Zverovje ribniki 702 VV
15. 985580 Odcep Mala gora 3019 VV
16. 985930 R2430 Stranice-odcep Krejanec 485 VV
17. 985940 R2430 Stranice-odcep Grabenšek 725 VV
18. 985950 R2430 Križevec-odcep Pečovje 522 VV
19. 985960 R2430 Osredek-odcep Jamnišek-Bombek R2430 1006 VV
 20. 986120 R2431 Stranice-odcep Marolt 195 VV
21. 986130 383010 Bukovlje-odcep Meke 459 VV
22. 986140 R2430 Stranice Jana-Hlastec R2431 197 VV
23. 986150 985430 Stranice-odcep Koprivnik 180 VV
24. 986160 985430 Stranice-odcep Keja 124 VV
25. 986170 R2430 Grobovi-Špes-Dular 946 VV
26. 985390 985460 Odcep Buč 560 VV
27. 986260 R2430 Odcep Lajler 580 VV
29. 964391 R2430 Odcep Lindek 3012 VV 1509

KS Resnik-3.972 m:
Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

1. 985370 640040 Odcep Vidmar-cerkev Sv.Jakob-Jereb 1363 VV
2. 985380 985370 Odcep Vidmar-Repnik 1400 VV
3. 986190 640040 Odcep Višnar 200 VV
4. 986200 640040 Odcep Kolar-Vidmar 423 VV
5. 986210 485080 Odcep Črešnar 156 VV
6. 986250 R3 701 Odcep Nune 430 VV
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KS Skomarje-11.358 m:
Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

1. 985420 640040 Vas Skomarje-križišče Skomarje 468 VV
2. 985590 485080 Loška Gora-Gapčuh-vas Skomarje 985420 5595 VV
3. 985600 985590 Odcep Lapret 765 VV
4. 985610 985590 Odcep Pubreznik 393 VV
5. 985620 985590 Odcep Ortman 912 VV
6. 985360 640040 Odcep Tihek 225 VV
7. 985590 985420 Vas Skomarje-Medved 1100 VV
8. 986220 640040 Odcep Zg. videčnik-Kotnik 1100 VV
9. 986090 640040 Odcep Orlačnik 200 VV
10 986100 985590 Odcep Kladnik 600 VV

KS Dobrovlje-4.759 m:
Zap. Št. Začetek Potek ceste Konec Dolžina ceste Namen Preostala
št. ceste ceste ceste v občini porabe dolžina

ceste v
sosednji

občini

1. 985400 383020 Pirš-Železinger 383010 943 VV
2. 985410 485040 Moljk-Šobek-Kohne 985400 940 VV
3. 985810 383030 Železinger-Petelinek 383040 1331 VV
4. 985820 985400 Gabrovlje-Sadek-Radana vas 485030 1005 VV
5. 986230 383020 Odcep Iršič 340 VV
6. 986240 985810 Odcep Godec 200 VV

Skupaj lokalnih cest 67,928 km.
Skupaj javnih poti v mestu Zreče 11,321 km.
Skupaj javnih poti med naselji 67,416 km.

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

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank od 27. 8. 1998.

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

nem listu RS.

Št. 344-04-01/98
Zreče, dne 9. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec dipl. ek. l. r.

ŽALEC

4157. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
29. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi

parc. št. 1951/7 – neplodno v izmeri 78 m2, vpisane v

seznam I., k. o. Andraž. Navedena parcela preneha imeti
status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 46502/036/98
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

4158. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
29. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi

parc. št. 1004/2 – neplodno v izmeri 54 m2, vpisane v
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seznam I., k.o. Založe. Navedena parcela preneha imeti
status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 46502/023/98
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

4159. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
29. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi

parc. št. 1710/3 – cesta v izmeri 342 m2, vpisane v seznam
VI., k. o. Pongrac. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

3
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 46502/018/98
Žalec, dne 29. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

4160. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi drugega odstavka 107. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 20/98) Občinska volilna komisija občine
Žalec na seji dne 23. 11. 1998 sprejela

S K L E P
o razpisu drugega kroga volitev za župana

Občine Žalec

I
Drugi krog volitev za župana Občine Žalec se opravi

med kandidatoma, ki sta v prvem krogu na volitvah dne
22. novembra 1998 dobila največ glasov:

II
Kandidata za drugi krog volitev sta:
Alojz Posedel, roj. 26. 8. 1955, Ulica Rista Savina 11,

Žalec,
Milan Dobnik, roj. 14. 8. 1945, Pongrac 5/d.

III
Drugi krog volitev za župana Občine Žalec se opravi v

nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 00607/003/98
Žalec, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Žalec
Slavko Košenina l. r.

ŽUŽEMBERK

4161. Razpis drugega kroga volitev za župana

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Žužemberk

R A Z P I S U J E
drugi krog volitev za župana

1
Opravi se drugi krog volitev za župana Občine

Žužemberk in sicer med kandidatoma, ki sta v prvem krogu
dobila najvišje število glasov:

1. Franc Škufca,
2. Jože Papež.

2
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 6. decembra 1998.

Št. 008-1/98-18
Žužemberk, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Žužemberk
Dragica Papež l. r.
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VLADA

4162. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS,
št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu oblikovanja cen proizvodnje

in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja

1. člen
Pravne osebe, ki opravljajo proizvodnjo in distribucijo

pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (v na-
daljnjem besedilu: zavezanci), cene toplotne energije za
MWh, ki so bile oblikovane skladno s predpisi in so se
uporabljale na tržišču na dan 30. novembra, lahko oblikuje-
jo na način, kot to določa ta uredba.

2. člen
Cena za MWh toplotne energije se lahko poviša od

1. decembra 1998 dalje. Višina zneska, za katerega se
lahko poviša cena za MWh toplotne energije se izračuna na
podlagi letne količine in strukture energenta, potrebnega za
proizvodnjo in distribucijo MWh toplotne energije. Pri tem
izračunu se lahko upoštevajo samo povišanja cen posamez-
nih vrst energentov v času trajanja te uredbe.

3. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene proizvodnje in distribucije

pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, morajo
najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem obvestiti Ministr-
stvo za ekonomske odnose in razvoj.

Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke:
– navedbo oziroma ustrezni predpis o določitvi oprav-

ljanja storitve kot javne službe, z navedbo občin, na območ-
ju katerih se storitev opravlja,

– mnenje župana občine,
– količino in strukturo porabe posameznih vrst ener-

gentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo ene MWh
toplotne energije,

– izračun potrebnega povišanja poprečne cene za
MWh z upoštevanjem povišanja cen posamezne vrste ener-
genta v času trajanja te uredbe. V navedenem izračunu mora
biti posebej navedena višina takse za obremenjevanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida,

– v primeru, da proizvodnjo in distribucijo opravljajo
različne pravne osebe, mora to biti razvidno iz obvestila,
oziroma morata obvestilo posredovati proizvajalec in distri-
buter toplotne energije,

– raven poprečne cene za MWh toplotne energije in
cene po posameznih vrstah porabnikov po in pred izvršenim
povišanjem.

4. člen
Zavezanci, ki so v času veljavnosti uredbe o načinu

oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 52/98)
z zahtevkom predlagali izdajo soglasja k cenam, lahko povi-
šajo cene v skladu s sprejetim sklepom Vlade Republike
Slovenije.

5. člen
Ta uredba začne veljati 1. decembra 1998.

Št. 383-03/98-3
Ljubljana, dne 26. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4163. Uredba o spremembi uredbe o načinu, rokih in
pogojih razdelitve kontingentov za uvoz blaga

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem po-
slovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95)
in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o načinu, rokih in pogojih

razdelitve kontingentov za uvoz blaga

1. člen
V prvem odstavku 11. člena uredbe o načinu, rokih in

pogojih razdelitve kontingentov za uvoz blaga (Uradni list
RS, št. 15/93 in 69/95) se beseda ‘enaindvajset’ nadome-
sti z besedo ‘štirinajst’.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 332-03/98-1
Ljubljana, dne 26. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

4164. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja mini-
ster za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 163,27 SIT.
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2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 72/98).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 17. novembra 1998.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

BANKA SLOVENIJE

4165. Sklep o pogojih in načinu registracije in
spremljanja kreditnih poslov s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena in 19. člena
zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS št. 1/91-I in
63/95) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije

S K L E P
o pogojih in načinu registracije in spremljanja

kreditnih poslov s tujino

1
Kreditni posli s tujino se registrirajo pri Banki Slovenije,

ki vodi evidenco o registriranih kreditnih poslih.

2
Domače osebe, ki sklepajo kreditne posle s tujino ali

nastopajo v vlogi pooblaščencev strank v kreditnih poslih (v
nadaljevanju: domače osebe), so dolžne kreditne posle pred-
ložiti v registracijo Banki Slovenije pod pogoji, na način in v
rokih, ki ga predpisuje ta sklep.

3
Banka Slovenije registrira in spremlja posle neposred-

no na podlagi podatkov posredovanih po obrazcih iz tega
sklepa. Banka Slovenije spremlja posle tudi posredno na
podlagi podatkov plačilnega prometa pooblaščenih bank.

A. Krediti odobreni tujini:
Kadar domače osebe odobravajo kredite tujini predlo-

žijo Banki Slovenije naslednje obrazce:
A.1. Prijava o odobrenem kreditu tujini O-1
Specifikacija OS
Promet po kreditu odobrenem tujini O-2.
V primeru, da znesek kredita ne presega 10,000.000

SIT lahko domače osebe namesto obrazcev iz rubrike A.1 te
točke predložijo naslednje obrazce:

A.2. Prijava o odobrenem kreditu tujini O-1-P
Promet po kreditu odobrenem tujini O-2-P
B. Krediti najeti v tujini:
Kadar domače osebe najemajo kredite tujini predložijo

Banki Slovenije naslednje obrazce:
B.1. Prijava o najetem kreditu v tujini N-1
Specifikacija NS
Promet po kreditu najetem v tujini N-2.

Poročilo o porabi kredita v tujini na obrazcu NP.
V primeru, da znesek kredita ne presega 10,000.000

SIT lahko domače osebe namesto obrazcev iz rubrike B.1
te točke predložijo naslednje obrazce:

B.2. Prijava o najetem kreditu v tujini N-1-P
Promet po kreditu odobrenem tujini N-2-P
Obrazcem O-1, OS, O-1-P, N-1, NS in N-1-P priložijo

domače osebe tudi ustrezne pogodbe in dokazila.
Registrirane morajo biti tudi vse spremembe pogodbe-

nih pogojev ter razveze pogodb, za odobrene kredite na
obrazcu O-1 in O-1-P, ter za najete kredite na obrazcu N-1
in N-1-P.

4
Domače osebe so dolžne predložiti Banki Slovenije

ustrezne obrazce iz tretje točke tega sklepa v desetih delov-
nih dneh po nastanku poslovnih dogodkov.

Domača oseba in Banka Slovenije se lahko dogovorita
za drugačen način in roke spremljanja kreditnih poslov.

Obrazci morajo biti predloženi v najmanj dveh izvodih,
od katerih enega hrani Banka Slovenije.

5
Poslov, sklenjenih med domačimi in tujimi osebami, s

katerimi se ureja nakup ali prodaja z dogovorjenim rokom
plačila daljšim od dvanajst mesecev oziroma pri katerih se
plačilo iz tujine ali v tujino ni izvršilo v roku 12 mesecev,
domače osebe niso dolžne predložiti v registracijo Banki
Slovenije v primeru, ko obveznost oziroma terjatev iz naslova
tovrstnega posla ne presega 10,000.000 SIT.

Domače osebe morajo te obveznosti in terjatve vključe-
vati v stanje obveznosti in terjatev, ki jih domače osebe
poročajo Banki Slovenije na obrazcu SK-V na podlagi navo-
dila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s
tujino.

6
Banke in ostale gospodarske družbe so Banki Sloveni-

je dolžne pošiljati poročila o stanju in prometu v zvezi z
garancijami in poroštvi na obrazcu GP-I do desetega delov-
nega dne tekočega meseca za pretekli mesec.

7
Zavarovalnice pošiljajo Banki Slovenije na obrazcu KP-

Z mesečno poročilo o stanju in prometu obveznosti iz naslo-
va kakršnekoli vrste zavarovanja, ki se navezujejo na kreditni
posel, sklenjen med domačimi in tujimi osebami.

8
Banke so dolžne poročati Banki Slovenije o vsakem

sklepu banke, s katerim je bila sprejeta odločitev o sklenitvi
kreditnega posla s tujino, kadar znesek kredita oziroma
dane garancije presega 10% jamstvenega kapitala ali
300,000.000 SIT, vsaj petnajst delovnih dni pred predvide-
no sklenitvijo posla.

Poročilo mora biti poslano v treh delovnih dneh od
sprejetja sklepa banke in mora vsebovati informacije o bis-
tvenih sestavinah pogodbe, predvsem pa znesek, valuto,
ročnost in predvideni datum črpanja kredita.

Banka je dolžna poročati Banki Slovenije tudi o vseh
spremembah sklepa banke, ki se nanašajo na bistvene se-
stavine pogodbe.

9
Guverner Banke Slovenije izda navodila za izvajanje

tega sklepa, v katerem bodo predpisani obrazci za poroča-
nje na podlagi tega sklepa.
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10
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep

o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino
(Uradni list, RS št. 39/96 in 15/98) in sklep o pogojih in
načinu registracije kreditnih poslov s tujino (Uradni list RS
št. 18/91-I s spremembami) v delu, ki določa obliko in
vsebino obrazcev.

11
Domače osebe so dolžne do 15. 1. 1999 vse podatke

o poslovnih dogodkih (npr. črpanje, odplačilo), nastalih do
31. 12. 1998 v zvezi z že registriranimi kreditnimi posli,
posredovati na podlagi predpisov (obrazcev) iz desete točke
sklepa.

12
Ta sklep začne veljati dne 1. januarja 1999 in se od

tega dne tudi uporablja.

Ljubljana, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.
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4047. Razpis drugega kroga volitev za župana 6264

DOLENJSKE TOPLICE
4048. Razpis drugega kroga volitev za župana 6264

GORNJA RADGONA
4049. Razpis drugega kroga volitev za župana 6264

GROSUPLJE
4050. Razpis drugega kroga volitev za župana 6265

HAJDINA
4051. Razpis drugega kroga volitev za župana 6265

HRPELJE-KOZINA
4052. Razpis drugega kroga volitev za župana 6265

IDRIJA
4053. Razpis drugega kroga volitev za župana 6265

IG
4054. Razpis drugega kroga volitev za župana 6266

ILIRSKA BISTRICA
4055. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-

ta C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici 6266
4056. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-

ta za širše območje mednarodnega mejnega pre-
hoda Jelšane 6266

4057. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-
ta za širše območje mednarodnega mejnega pre-
hoda Starod 6267

4058. Program priprave zazidalnega načrta za cono P1-
2 v Ilirski Bistrici – II. Faza 6267

JESENICE
4059. Razpis drugega kroga volitev za župana 6270

JURŠINCI
4060. Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini

Juršinci 6270
4061. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Juršinci 6272

4062. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Juršin-
ci 6272

KAMNIK
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4103. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javne-

ga vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenih
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ZAKON O KAZENSKEM
POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka
in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina
Sredi oktobra je Državni zbor Republike Slovenije sprejel okoli 80 sprememb in dopolnitev zakona o kazenskem
postopku. V uvodnih pojasnilih državni podsekretar in vodja oddelka za kazensko pravo v Ministrstvu za pravosodje
Bošjan Penko podrobneje razlaga vsebino teh sprememb. Pripravljal jih je tri leta in, kakor je zapisal, je bilo
diagnosticiranje bolezni, ki tarejo naš kazenski postopek, skoraj popolno, njihovo zdravljenje pa le površinsko.

Kljub temu je v zakonu veliko novih določb, ki jih je založba vpletla v neuradno prečiščeno besedilo zakona.
Objavljene so v drugačnem tisku kot zakonsko besedilo iz leta 1994, tako da ponujamo natančen pregled sprememb
in dopolnitev.

Dr. Vid Jakulin je oblikoval novo stvarno kazalo, ki bo vsem bralcem olajšalo iskanje posameznih zakonskih določb.


	VLADA
	4162. Uredba o naèinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
	4163. Uredba o spremembi uredbe o naèinu, rokih in pogojih razdelitve kontingentov za uvoz blaga

	MINISTRSVA
	4029. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1999
	4164. Odredba o doloèitvi vrednosti toèke za ugotovitev vrednosti stanovanja
	4030. Odloèba o omejitvi trgovanja s strupenimi substancami, ki se uporabljajo v izdelkih, namenjenih široki uporabi
	4031. Odloèba o omejitvi trgovanja s strupenimi substancami, ki se uporabljajo v izdelkih, namenjenih široki uporabi
	4032. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
	4033. Pravilnik o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in o 
	4034. Navodilo za prilagajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim udeležencem izobraževa

	BANKA SLOVENIJE
	4165. Sklep o pogojih in naèinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino

	OBÈINE
	AJDOVŠÈINA
	4035. Razpis drugega kroga volitev za župana

	BENEDIKT
	4036. Razpis ponovnih volitev v obèinski svet za volilno enoto 2

	BISTRICA OB SOTLI
	4037. Razpis drugega kroga volitev za župana

	BLED
	4038. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega naèrta Zgornje Gorje
	4039. Razpis drugega kroga volitev za župana

	BOROVNICA
	4040. Razpis drugega kroga volitev za župana

	BREZOVICA
	4041. Razpis drugega kroga volitev za župana

	BREŽICE
	4042. Sklep o razpisu drugega kroga volitev za župana Občine Brežice in o razveljavitvi volitev ter razpisu ponovnih volitev za

	CANKOVA
	4043. Razpis drugega kroga volitev za župana

	CELJE
	4044. Razpis drugega kroga volitev za župana

	DOBROVA-POLHOV GRADEC
	4045. Razpis drugega kroga volitev za župana

	DOBROVNIK
	4046. Razpis drugega kroga volitev za župana

	DOL PRI LJUBLJANI
	4047. Razpis drugega kroga volitev za župana

	DOLENJSKE TOPLICE
	4048. Razpis drugega kroga volitev za župana

	GORNJA RADGONA
	4049. Razpis drugega kroga volitev za župana

	GROSUPLJE
	4050. Razpis drugega kroga volitev za župana

	HAJDINA
	4051. Razpis drugega kroga volitev za župana

	HRPELJE-KOZINA
	4052. Razpis drugega kroga volitev za župana

	IDRIJA
	4053. Razpis drugega kroga volitev za župana

	IG
	4054. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ILIRSKA BISTRICA
	4055. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega naèrta C4-ZN/2 - Mikoza v Ilirski Bistrici
	4056. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega naèrta za širše obmoèje mednarodnega mejnega prehoda Jelšane
	4057. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega naèrta za širše obmoèje mednarodnega mejnega prehoda Starod
	4058. Program priprave zazidalnega naèrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici - II. Faza

	JESENICE
	4059. Razpis drugega kroga volitev za župana

	JURŠINCI
	4060. Odlok o doloèitvi višine turistiène takse v Obèini Juršinci
	4061. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci
	4062. Spremembe in dopolnitve statuta Obèine Juršinci

	KAMNIK
	4063. Razpis drugega kroga volitev za župana

	KIDRIÈEVO
	4064. Razpis drugega kroga volitev za župana

	KOÈEVJE
	4065. Razpis drugega kroga volitev za župana
	4066. Razpis ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Šalka vas v volilni enoti št. 6 in št. 7

	KOMEN
	4067. Razpis drugega kroga volitev za župana

	KRANJ
	4068. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1228/3, k.o. Stražišče
	4069. Razpis drugega kroga volitev za župana

	KRŠKO
	4070. Razpis drugega kroga volitev za župana

	LAŠKO
	4071. Razpis drugega kroga volitev za župana

	LENART
	4072. Odlok o turistièni taksi v Obèini Lenart
	4073. Razpis drugega kroga volitev za župana

	LITIJA
	4074. Razpis drugega kroga volitev za župana

	LJUTOMER
	4075. Odlok o spremembah odloka o proraèunu Obèine Ljutomer za leto 1998
	4076. Odlok o zazidalnem naèrtu za Dom starejših obèanov v Ljutomeru
	4077. Odlok o obèinskih cestah v Obèini Ljutomer
	4078. Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer
	4079. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem naèrtu regulacije potoka Kozarica - Virje ter melioracije na obmoèju Kozarica - Vi
	4080. Sklep o doloèitvi vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa v Obèini Ljutomer za leto 1999
	4081. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega naèrta centralne èistilne naprave Ljutomer
	4082. Pravilnik o merilih za doloèanje obratovalnega èasa gostinskih obratov na obmoèju Obèine Ljutomer
	4083. Razpis drugega kroga volitev za župana

	LOGATEC
	4084. Razpis drugega kroga volitev za župana

	LOŠKA DOLINA
	4085. Razpis drugega kroga volitev za župana

	MARKOVCI
	4086. Razpis drugega kroga volitev za župana

	MENGEŠ
	4087. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi
	4088. Razpis drugega kroga volitev za župana

	METLIKA
	4089. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proraèunu Obèine Metlika za leto 1998
	4090. Razpis drugega kroga volitev za župana

	MOZIRJE
	4091. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega naèrta naselja Reèica ob Savinji
	4092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroènega plana Obèine Mozirj
	4093. Razpis drugega kroga volitev za župana

	NOVO MESTO
	4094. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto
	4095. Merila in kriterije za oblikovanje cen za prodajo plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto
	4096. Razpis drugega kroga volitev za župana

	PIRAN
	4097. Razpis drugega kroga volitev za župana

	PIVKA
	4098. Razpis drugega kroga volitev za župana

	PODÈETRTEK
	4099. Odlok o doloèitvi turistiène takse na obmoèju Obèine Podèetrtek
	4100. Odlok o ureditvenem naèrtu za ureditveno obmoèje AT2 - kopališèe in kamp Atomske Toplice

	PODLEHNIK
	4101. Razpis drugega kroga volitev za župana

	PODVELKA-RIBNICA
	4102. Odlok o turistièni taksi
	4103. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenih zavodov
	4104. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Obèini Podvelka
	4105. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Obèini Ribnica na Pohorju

	POLZELA
	4106. Razpis drugega kroga volitev za župana

	POSTOJNA
	4107. Razpis drugega kroga volitev za župana

	PREBOLD
	4108. Razpis drugega kroga volitev za župana

	PREVALJE
	4109. Razpis drugega kroga volitev za župana

	RADEÈE
	4110. Sklep o ugotovitvi povpreène gradbene cene in povpreènih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišè v Obèini Radeèe
	4111. Sklep o vrednosti toèke za odmero komunalnih taks na obmoèju Obèine Radeèe za leto 1999
	4112. Sklep o doloèitvi vrednosti toèke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa

	RADENCI
	4113. Razpis drugega kroga volitev za župana

	RADLJE OB DRAVI
	4114. Razpis drugega kroga volitev za župana

	RAVNE NA KOROŠKEM
	4115. Razpis drugega kroga volitev za župana

	RIBNICA NA POHORJU
	4116. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ROGAŠOVCI
	4117. Razpis drugega kroga volitev za župana

	SELNICA OB DRAVI
	4118. Razpis drugega kroga volitev za župana

	SEMIÈ
	4119. Odlok o spremembah odloka o proraèunu Obèine Semiè za leto 1998
	4120. Spremembe in dopolnitve statuta Obèine Semiè

	SEVNICA
	4121. Odlok o organiziranju pomoèi na domu in merilih za doloèanje plaèil storitev
	4122. Razpis drugega kroga volitev za župana

	SODRAŽICA
	4123. Razpis drugega kroga volitev za župana

	SEŽANA
	4124. Razpis drugega kroga volitev za župana

	SLOVENSKE KONJICE
	4125. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega naèrta šolski kompleks - tenis dvora
	4126. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele nase
	4127. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega naèrta prenove starega mestnega jedra Slo
	4128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za zemljišèa, katerih raba se spreminja s spremembami in
	4129. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega naèrta naselja Tepanje

	ŠEMPETER-VRTOJBA
	4130. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ŠENTJUR PRI CELJU
	4131. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ŠKOFJA LOKA
	4132. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Obèini Škofja Loka za ureditveno obmoèje P1/1
	4133. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ŠMARTNO OB PAKI
	4134. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ŠOŠTANJ
	4135. Razpis drugega kroga volitev za župana

	TABOR
	4136. Razpis drugega kroga volitev za župana

	TREBNJE
	4137. Odlok o določitvi pomožnih in drugih objektov, naprav ter drugih posegov v prostor v Občini Trebnje, za katere ni potrebn
	4138. Odlok o pokopališkem redu v Obèini Trebnje
	4139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
	4140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Luna
	4141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
	4142. Spremembe in dopolnitve statuta Obèine Trebnje
	4143. Razpis drugega kroga volitev za župana

	TURNIŠÈE
	4144. Razpis drugega kroga volitev za župana

	VELIKE LAŠÈE
	4145. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišè
	4146. Sklep o vrednosti toèke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa za leto 1999 v Obèini Velike Lašèe
	4147. Sklep o določitvi nove cene programov za otroke, vključene v vrtec Sončni žarek
	4148. Razpis drugega kroga volitev za župana

	VIDEM
	4149. Razpis drugega kroga volitev za župana

	VITANJE
	4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreèe, Loèe

	VOJNIK
	4151. Odlok o turistièni taksi v Obèini Vojnik
	4152. Odlok o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
	4153. Revalorizirana vrednost toèke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa na obmoèju Obèine Vojnik

	VRHNIKA
	4154. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ZAVRÈ
	4155. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ZREÈE
	4156. Odlok o kategorizaciji obèinskih cest v Obèini Zreèe

	ŽALEC
	4157. Sklep o ukinitvi zemljišèa v splošni rabi
	4158. Sklep o ukinitvi zemljišèa v splošni rabi
	4159. Sklep o ukinitvi zemljišèa v splošni rabi
	4160. Razpis drugega kroga volitev za župana

	ŽUŽEMBERK
	4161. Razpis drugega kroga volitev za župana



