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213. Zakon o spremembi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kazenskem postopku
(ZKP-B)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o

kazenskem postopku (ZKP-B)

Razglašam zakon o spremembi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
19. januarja 1999.

Št. 001-22-3/99
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM
POSTOPKU (ZKP-B)

1. člen
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o ka-

zenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98) se v 82. čle-
nu navedba členov “46 do 49“ nadomesti z navedbo členov
“49 do 52“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 713-01/93-10/52
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

214. Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-D)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem

zavarovanju (ZZVZZ-D)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-D), ki ga je spre-
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. januarja 1999.

Št. 001-22-4/99
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZDRAVSTVENEM

VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
(ZZVZZ-D)

1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-

varovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98)
se za tretjim odstavkom 30. člena dodajo nov četrti, peti,
šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

“Ne glede na prejšnji odstavek lahko na predlog stro-
kovnega kolegija Kliničnega centra Ljubljana – Pediatrične
klinike, zdravniška komisija II. stopnje podaljša trajanje pra-
vice do nadomestila plače za nego otroka in sicer v prime-
rih, ko je to potrebno zaradi težke možganske okvare, raka-
vih obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstve-
nega stanja.

Na predlog strokovnega kolegija Kliničnega centra Ljub-
ljana – Pediatrična klinika lahko zdravniška komisija II. stop-
nje odobri tudi pravico do nadomestila plače enemu od
staršev, ko je tak otrok v bolnišnici.

To pravico lahko uveljavlja eden od staršev do dopol-
njenega 18. leta otrokove starosti.

Trajanje odsotnosti je odvisno od stanja bolezni in se
glede na dinamiko poteka bolezni presoja individualno.“
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2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 500-01/91-2/64
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

215. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-E)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-E)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-E), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 19. januarja 1999.

Št. 001-22-5/99
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-E)

1. člen
V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.

30/93, 29/94, 82/94, 20/98 in 84/98) se v 6. členu
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“(3) Spore glede odgovornosti družbenikov iz prvega
odstavka tega člena sodišča obravnavajo prednostno.“

2. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da medsebojno spo-

razumevanje znotraj družbe poteka v slovenščini, na območ-
jih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skup-
nost pa lahko tudi v italijanščini oziroma madžarščini.“

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.

V petem odstavku se besedilo “drugega in tretjega“
nadomesti z besedilom “tretjega in četrtega“.

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske

iz 51., 172. in 261. člena tega zakona, znesek osnovnega
kapitala (osnovne glavnice) iz prvega odstavka 410. člena
tega zakona ter iz prvega odstavka 440. člena tega zakona,
če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti evru po
tečaju Banke Slovenije.“

4. člen
V 198. členu se v prvem odstavku četrta alinea črta.

5. člen
V 246. členu se peti odstavek črta.

6. člen
V 449. členu se v šestem odstavku besedi “in petega“

črtata.

7. člen
V 567. členu se drugi odstavek črta.

8. člen
V 571. členu se v 8. točki prvega odstavka besedi “in

petega“ črtata.

9. člen
Spremembe zneskov iz 51. člena zakona se uporablja-

jo že za preteklo poslovno leto.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-03/92-1/37
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

216. Odlok o spremembi odloka o imenovanju članov
Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o last-
ninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št.
44/96 in 47/97), odloka o ustanovitvi Fundacije za financi-
ranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slo-
veniji (Uradni list RS, št. 9/98) ter dvanajste alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94,
28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o imenovanju članov Sveta

Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

I
Odlok o imenovanju članov Sveta Fundacije za financi-

ranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slo-
veniji (Uradni list RS, št. 9/98) se v besedilu II. točke spre-
meni v naslednjem:

črta se besedilo pod številko 6:
“Marjan Grušovnik, Društvo invalidski Forum Slovenije”
imenuje se pod število 6:
“Jože Miklavič, Društvo invalidski Forum Slovenije”.
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II
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 412-01/96-21/4
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

217. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bojan Nendl, na sodniško mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/1
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

218. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mitja Bartenjev, na sodniško mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

219. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Miljana Ribič, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške v Krškem.

Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

220. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Silva Strgar, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške v Tolminu.

Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

221. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Cvetka Merc, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške na Ptuju.
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Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

222. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Albina Horvat, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške na Ptuju.

Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

223. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Suzana Gril, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške v Mariboru.

Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

224. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka

48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Martina Gramc, na sodniško mesto sodnice za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške v Novem mestu.

Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

225. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Peter Žnidaršič, na sodniško mesto sodnika za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške v Brežicah.

Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

226. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Julija Kravanja, na sodniško mesto sodnice za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške v Ilirski Bistrici.
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Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

227. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Oskar Trebec, na sodniško mesto sodnika za prekrške

pri Sodniku za prekrške v Izoli.

Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

228. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 22. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bogomir Samsa, na sodniško mesto sodnika za pre-

krške pri Sodniku za prekrške v Ljubljani.

Št. 716-01/89-2/80
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

Republike Slovenije na 31. izredni seji dne 22. 1. 1999
sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se poslanski mandat Jožefu Jagodniku, rojenemu
13. 2. 1949, stanujočemu Tomšičeva 14c, Maribor.

Št. 020-02/92-27/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

229. Sklep o potrditvi poslanskega mandata Jožefu
Jagodniku

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) je Državni zbor

PREDSEDNIK REPUBLIKE

230. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri
Suverenem malteškem viteškem redu

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije pri
Suverenem malteškem viteškem redu

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu s
sedežem v Rimu imenujem

dr. Karla Bonuttija.

Št. 001-09-2/99
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

231. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem
prometu

Na podlagi sporazuma med SFR Jugoslavijo in Repub-
liko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru Tržaškega
sporazuma o maloobmejnem prometu z listama C in D z dne
25. 5. 1984 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št.
8/89), akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje
Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS, št. 40/92 –
Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave not št.
002615/290 z dne 26. 10. 1995 in št. 575-SD/95-24070
z dne 14. 12. 1995 v zvezi z blagovnima listama C in D, 5.
in 67. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in
28/95) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o spremembah uredbe o izvajanju liste D
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem

prometu

1. člen
V 7. členu uredbe o izvajanju liste D Tržaškega spora-

zuma o maloobmejnem prometu (Uradni list RS, št. 13/97
in 83/97) se črta besedilo »Carinski deklarant iz 11. točke
3. člena carinskega zakona pri« in nadomesti z besedo
»Pri«, ter za besedo »uredbe« doda beseda »se«.

2. člen
Priloga k uredbi se spremeni tako, da glasi:

“UVOZ BLAGA PO LISTI D TRŽAŠKEGA SPORAZUMA
ZA LETO 1999

Zap. Carinska Naziv blaga  Kvota za leto
št. tarifa 1999 (v mio LIT)

1 2 3  4

1. 02.02. – 21.06 Meso goveje zmrznjeno;  7.970
meso svinjsko sveže ali
zmrznjeno ali razne obreznine;
ribe, raki, mehkužci;
razni rastlinski proizvodi;
zelenjava, vrtnine;
agrumi, sveži ali suhi in
drugo sadje; aditili

2. 23.01 Moka, zdrob in peleti iz mesa  9
ali mesnih odpadkov

3. 25.01 – 29.17 Razni mineralni proizvodi -  112
sol, žveplo; zemljine in kamenj;
sadra, apno in cement;
rude; žlindre in pepeli;
mineralna goriva, olja in pr.
njihove destilacije;
anorganski kemični pr., org. in
anorg., spojine, plemenit. kovine;
ogljik. in njihovi halogen.
derivati; alkoholi in njihovi
halogenski derivati; fenoli
estri, peroksidi, karbonske
kisline

4. 32.04 Sintetična organska barvila  9

5. 32.05 – 32.15 Organski pigmenti (naravni in   480
sintetični), barve, laki, kiti,
tuši, črnila itd.

6. 33.01 – 38.02 Eterična olja, izdelki za  370
ličenje, mila, voski, loščila,
proiz. za fotograf. in kinemat.
namene, lepila ipd.

7.  38.08 – 38.23 Razni proizv. kemične ind.,  9
insekticidi, fundicidi, herbicidi itd.

8.  39.01 – 39.26 Plastične mase in proizvodi iz  4.973
plastičnih mas; primarne
oblike – polimeri, polietilen
polivinilklorid; poliuretanske
pene, razni drugi poliestri
in kem. derivati; odpadki,
ostružki, talne obloge, plošče
listi, folije in razni proizvodi
iz plastičnih mas
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1 2 3  4

9. 40.05 – 40.16 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in  600
gume; plošče, listi, trakovi, palice, 1
in profili iz gume, avtomobilske
gume, zunanje in notranje; higienski
in farmac. izdelki iz gume idr.

10. 44.08 – 44.18 Listi furnirja in listi za  18
vezane plošče in drug žagan les;
stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

11. 45.03 – 45.04 Izdelki iz naravne plute,  165
aglomerirana pluta itd.

12. 48.02 – 48.23 Papir, karton, izdelki iz papirne  2.900
mase ali kartona, embalaža
(škatle, vreče ipd.); registri,
knjigovodske knjige in podob.
izdelki za pisarne

13. 50.07 Preja iz česane volne,  9
nepriprav. za prodajo
na drobno

14. 51.05 – 51.08 Volna in fina ali groba  18
žival. dlaka, mikana ali
česana; preja iz mikane ali
česane volne in fine živalske
dlake, nepripravljena za prod.
na drobno

15.  52.02 – 52.12 Bombažni odpadki, bombaž  96
mikan ali česan, sukanec
iz bombaža in preje
Bombažna preja priprav.
za prodajo na drobno

16.  54.01 – 56.04 Filamenti iz umetnih ali  36
sintetičnih vlaken; klobučevina,
spec. preja ipd.

17.  56.07 – 56.08 Vrvi, motvozi, konopi, vozlani,  48
mrežasti izdelki

18.  68.05 – 68.10 Naravni ali umetni  48
abrazivni materiali v prahu
ali zrnu; žlindra
Proizvodi iz bitumna in podob.
materialov, table, listi,
plošče iz mineral. vlaken;
proizvodi iz cementa, lepenke
in gipsa, pr. iz sadre

19. 69.02 – 69.13 Ognjevzdržna opeka, bloki,  1.300
ploščice in drugi keram.
izdelki; razni granitni in
keram. izdelki, ploščice,
sanitarna keramika in izdel. ipd.

20. 70.03 – 70.19 Steklo in stekl. izdelki  980
(ornament, baravna, termopan-
steklo, stekl. baloni in
steklenice, ogledala, bloki,
zidaki, kocke ipd.)

21.  72.08 – 72.19 Železo iz nelegiranega jekla;  1.180
ploščati vročevaljani izd.;
palice, progili, žice;
nerjavno jeklo, ploščati,
valjani proiz. iz nerjav. jekla
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1 2 3  4

22.  73.04 – 73.26 Železni in jekleni proizvodi;  1.480
cevi in votli profili; razne
železne konstrukcije,
rezervarji; verige, žeblji,
sidra, vijaki, šivalne igle,
peči za ogrevanje in radiatorji,
razni namizni, kuhinjski in drugi
proizvodi iz železa ali jekla;
sanitarni predmeti iz ž. ali j. idr.

23.  74.07 – 74.12 Bakrene palice in profili, žica,  390
trakovi, plošče, folije, cevi

24.  76.04 – 76.10 Aluminijaste palice in profili;  638
alumin. žica, plošče, pločevine

25.  82.07 – 84.08 Izmenljivo orodje za ročno  1.300
obdelavo, priprav. na mehan.
pogon, noži in rezila za
stroje, turbine, generatorji,
batni motorji, kotli za centr.
kurjavo ipd.

26.  84.13 – 84.19 Črpalke za tekočine z  2.400
merilnimi napravami ali
brez njih
logistična oprema; zamrzovalna
tehnika; klimatizacijske naprave
stroji, naprave in laboratorijska
oprema

27.  84.22 – 84.29 Pomivalni stroji; stroji za pol-  1.068
njenje, zapiranje, etiketiranje,
tehtnice; mehanične naprave;
škribčevja, dvigala, ipd.
transporterji, viličarji, avto
dvigala; buldožerji, grejderji,
bagri, nakladalniki ipd.

28. 84.32 – 84.52 Stroji za pripravo in kultivir.  760
zemlje v kmetijstvu, za obiranje,
žetev, mlatev, molzni stroji,
str. za proizv. celuloze,
knjigoveški stroji, tiskarski
in pletilni stroji, stroji za
šivanje ipd.
Razni stroji za pranje, čiščenje,
ožemanje, sušenje, likanje, kemično
čiščenje (razen strojev iz tarife 84.50)
Šivalni stroji, razen strojev za
šivanje knjig, igle za šivalne
stroje ipd.

29. 84.65 – 84.66 Stroji za obdelavo lesa, plute 90
kosti, trde gume, plastike
Deli in pribor, ki so izklj. ali
pretežno primerni za uporabo s
stroji iz tar. št. 84.56 do 84.65

30. 84.69 – 84.77 Pisalni stroji in stroji za  96
obdelavo besedila; rač. stroji,
knjigovodski stroji; razni stroji
za avtomatsko obdelavo podatkov;
razmnoževalni stroji; stroji za
sortiranje, separacijo, pranje ipd.
stroji za brizganje in pihanje plast.
mas in obdelavo gume
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1 2 3  4

31. 84.80 – 84.83 Utopi za livarne kovin.; modelne  1.180
plošče, modeli za forme
Pipe, ventili in podobne naprave
za cevovode, kotle, rezervoarje ipd.

32. 85.01 – 85.44 Akumulatorji  700
Reduktorji, električni motorji,
transformatorji, akumulatorji
Električni stroji in oprema ter
njihovi deli; aparati za snemanje
in reprodukcijo zvoka in slike,
TV aparati ipd. akustika

33. 87.01 – 87.15 Traktorji, cestni vlačilci za  1.740
polpriklop. in druga vlačna vozila;
sanitetna vozila; motorna vozila za
prevoz blaga ali posebne namene,
šasije za motorna vozila, karoserije
in drugi rezervni deli, motorna kolesa,
kolesa, invalidski vozički ter njihovi
deli in pribor; otroški vozički in
njihovi deli

34. 88.01 – 89.03 Ribiške ladje in ladje za predelavo  48
ali konzerviranje ribjih izdelkov
Razna plovila za šport in razvedrilo

35. 90.18 – 90.27 Medicinski, kirurški, zobozdravst.  12
veterin. inštrumenti, aparati za
mehanoterapijo, dihalni aparati;
ortopedski pripomočki ipd.

36. 93.03, 93.04 in Orožje za lov in šport  36
95.07 Drugo orožje, razen orožja iz

tar. št. 93.07; deli in pribor
37. 94.01 – 94.05 Pohištvo; in njegovi deli;  698

svetilke in druga svetila,
reflektorji, lestenci in njihovi deli

38. 96.12 Trakovi za pisalne stroje ipd.  12
Skupaj  33.978"

3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 913-00/99-1
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

232. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Poljske v Republiki Sloveniji s sedežem v Novi
Gorici, na čelu s častnim konzulom

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97) na predlog
ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o soglasju za odprtje Konzulata Republike

Poljske v Republiki Sloveniji s sedežem
v Novi Gorici, na čelu s častnim konzulom

1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Republike Poljske

v Republiki Sloveniji s sedežem v Novi Gorici, na čelu s
častnim konzulom.

2. člen
Konzularno območje Konzulata Republike Poljske obse-

ga območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Brda, No-
va Gorica, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana,
Vipava, Divača in Hrpelje-Kozina.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 912-13/99-1
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

233. Odredba o količini jodovih soli v kuhinjski soli

Na podlagi 2. točke 36. člena zakona o zdravstveni
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list
SFRJ, št. 55/78 in 58/85) v zvezi s 4. členom ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I), izdaja minister za zdravstvo v soglasju z ministrom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o količini jodovih soli v kuhinjski soli

1
Ta odredba določa količino dodatnih jodovih soli (kot

kalijev jodid ali kalijev jodat) v kuhinjski soli.

2
Kuhinjska sol, ki se uporablja v proizvodnji živil ali za

pripravo jedi mora ob uporabi izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je jodirana s 25 mg kalijevega jodida na 1 kg soli

tako, da v 1 kg soli ni manj kot 20 mg in ne več kot 30 mg
kalijevega jodida, ali

– da je jodirana z 32 mg kalijevega jodata na 1 kg soli
tako, da v 1 kg soli ni manj kot 26 mg in ne več kot 39 mg
kalijevega jodata.

3
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati

7. točka prvega odstavka 62. člena pravilnika o kakovosti
kave in kavnih izdelkov, čaja, dišav, koncentratov za juho,
pekovskega kvasa, pecilnega praška, praška za puding,
dietetičnih proizvodov in aditivov (Uradni list SFRJ, št.
13/78, 20/80, 41/80, 45/81, 52/86 in 33/89).

4
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 929-1/98
Ljubljana, dne 18. novembra 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

Soglašam:
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

234. Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah

Na podlagi 10., 18., 22., 23., 29., 35., 44., 52., 55.,
56., 59. in 67. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o izvajanju zakona o trošarinah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik podrobneje določa izvajanje zakona o tro-
šarinah (v nadaljnjem besedilu: ZTro).

2. člen
(obseg obdavčitve pri uvozu)

Uvoz trošarinskih izdelkov po drugem odstavku 2. čle-
na ZTro je vsak zakonit ali nezakonit vnos trošarinskih izdel-
kov v Slovenijo, ne glede na namen njihovega vnosa.

II. NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI

3. člen
(nastanek trošarinske obveznosti pri uvozu)

(1) V skladu z 2. točko prvega odstavka 5. člena ZTro
nastane pri uvozu trošarinska obveznost istočasno, ko na-
stane obveznost obračuna carinskega dolga v skladu s 143.
do 147. členom carinskega zakona, razen če je blago ne-
posredno po uvozu vnešeno v trošarinsko skladišče ali obrat
oproščenega uporabnika.

(2) Prejšnji odstavek se uporabi tudi, kadar bi obvez-
nost obračuna carinskega dolga morala nastati v skladu s
143. do 147. členi carinskega zakona, pa ne nastane, ker
je za zadevno blago predpisana stopnja uvoznih dajatev
“prosto”.

(3)  Kot nezakonit uvoz trošarinskih izdelkov se v skla-
du z 2. točko 16. člena ZTro šteje vsako ravnanje, zaradi
katerega nastane obveznost za plačilo uvoznih dajatev v
skladu s 144. do 147. členom carinskega zakona oziroma
bi lahko nastala, če bi bila predpisana.

III. REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE

4. člen
(posebni pogoji za odlog plačila trošarine pri uvozu)
Odlog plačila trošarine za trošarinske izdelke, za kate-

re je po vnosu na carinsko območje začet postopek uvoza
zaradi izvoza po sistemu odloga ali postopek predelave pod
carinskim nadzorom, je mogoč samo, če se dovoljeni proi-
zvodni postopki opravljajo v trošarinskem skladišču ali pri
oproščenem uporabniku.

IV. TROŠARINSKI DOKUMENT

5. člen
(trošarinski dokument)

(1)  Trošarinski dokument mora biti v skladu s tretjim
odstavkom 8. člena ZTro izstavljen v 4 izvodih, in sicer:

– izvod številka 1 obdrži pošiljatelj;
– izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemni-

ka, ki potrdi izvod številka 3 in ga vrne pošiljatelju;
– pri premiku trošarinskih izdelkov med dvema troša-

rinskima skladiščema izvod številka 4 odpošlje pošiljatelj
carinskemu organu, ki opravlja nadzor nad prejemnikom
blaga;
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– če gre za izvoz trošarinskih izdelkov, izvod številka 4
spremlja pošiljko skupaj z izvodoma številka 2 in 3 do carin-
skega organa na meji.

(2) Trošarinski dokument iz prejšnjega odstavka mora
biti izpolnjen s tiskanimi črkami tako, da vnešenih podatkov
ni mogoče brisati in črtati. Vsako prazno polje mora biti
prečrtano tako, da ni mogoče ničesar dopisati.

(3) Obrazec trošarinskega dokumenta iz prejšnjega od-
stavka je priloga k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

6. člen
(gibanje blaga preko fiksnih cevovodov)

Kolikor gre za gibanje trošarinskih izdelkov preko siste-
mov, ki ne omogočajo, da trošarinski dokument spremlja
blago na celotni poti (gibanje preko fiksnih cevovodov),
mora pošiljatelj po najhitrejši možni poti dostaviti drugi, tretji
in četrti izvod trošarinskega dokumenta prejemniku, vendar
najkasneje v 24-ih urah po prejemu blaga, na katerega se
nanaša.

7. člen
(poenostavljen trošarinski dokument in njegova uporaba)

(1) Kolikor se gibanje trošarinskih izdelkov pod reži-
mom odloga plačila trošarine opravlja med trošarinskimi skla-
dišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja ali, kadar gre
za večkratno odpošiljanje istemu prejemniku trošarinskih
izdelkov, lahko prevoz trošarinskih izdelkov spremlja poeno-
stavljen trošarinski dokument.

(2)  Za večkratno odpošiljanje trošarinskih izdelkov is-
temu prejemniku v skladu z drugim odstavkom 10. člena
ZTro se šteje postopno dobavljanje trošarinskih izdelkov na
podlagi pogodbe, v kateri se navede količina in vrsta troša-
rinskih izdelkov, ki se dobavljajo pod režimom odloga plačila
trošarine.

(3)  Poenostavljen trošarinski dokument je lahko vsak
komercialni dokument, ki vsebuje naslednje podatke:

– številko dokumenta;
– naziv pošiljatelja;
– davčno številko pošiljatelja;
– naziv prejemnika;
– davčno številko prejemnika;
– naziv prevoznika in registrsko številko vozila;
– označbo: “poenostavljen trošarinski dokument – pre-

voz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila troša-
rine”;

– datum odpreme iz trošarinskega skladišča;
– odpremljene količine po vrsti trošarinskih izdelkov;
– datum, ko prejemnik prevzama pošiljko;
– prevzete količine trošarinskih izdelkov;
– podpis in pečat prejemnika.
(4)  Poenostavljen trošarinski dokument mora biti iz-

stavljen v 3 izvodih, in sicer:
– izvod številka 1 obdrži pošiljatelj;
– izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejem-

nika;
– izvod številka 3 potrdi prejemnik in ga vrne pošilja-

telju.
(5)  Poenostavljen trošarinski dokument mora biti izpol-

njen s tiskanimi črkami tako, da vnešenih podatkov ni mogo-
če brisati in črtati.

V. PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA
PLAČILA TROŠARINE

8. člen
(odpustitev plačila trošarine)

(1) Za potrebe 3. točke prvega odstavka 12. člena
ZTro pojem “izvoz” zajema vsak zakonit dejanski iznos blaga
iz carinskega območja, razen iznosa domačih trošarinskih
izdelkov z namenom, da bodo prepeljani do drugega kraja v
Sloveniji preko tujega carinskega območja v skladu s 126.
členom carinskega zakona.

(2) Dovoljenje iz petega odstavka 12. člena ZTro izda
carinski organ imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma
oproščenemu uporabniku na podlagi pisnega zahtevka, ki
vsebuje vse podatke, potrebne za presojo upravičenosti do
odpustitve plačila trošarine.

VI. PLAČNIKI TROŠARINE

9. člen
(plačnik trošarine pri uvozu)

(1) Uvoznik, ki je v skladu s prvim odstavkom 17. člena
ZTro plačnik trošarine, je carinski dolžnik iz tretjega odstav-
ka 143. člena carinskega zakona.

(2) Če nastane obveznost za plačilo trošarine pri uvozu
zaradi drugih razlogov, kot pa je sprejem carinske deklaraci-
je za sprostitev uvoženih trošarinskih izdelkov v prosti pro-
met oziroma carinske deklaracije za začasni uvoz trošarin-
skih izdelkov, so plačniki trošarine osebe iz tretjega odstav-
ka 145. člena, tretjega odstavka 146. člena ali tretjega
odstavka 147. člena carinskega zakona.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek so v primeru nezako-
nitega uvoza trošarinskih izdelkov plačniki trošarine osebe iz
6. točke tretjega odstavka 17. člena ZTro.

(4) Če glede na okoliščine posameznega primera ni
mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu s prvim in
drugim odstavkom tega člena, je plačnik trošarine pri uvozu
oseba, ki je dejanski prejemnik blaga.

(5) Če je glede na okoliščine posameznega primera
mogoče več oseb opredeliti kot uvoznike, ki se v skladu s
prvim ali tretjim odstavkom 17. člena ZTro štejejo za plačni-
ke trošarine, so te osebe solidarno odgovorne za plačilo
trošarine.

VII. TROŠARINSKO SKLADIŠČE

10. člen
(proizvodnja trošarinskih izdelkov)

(1) V trošarinskem skladišču se lahko proizvajajo, ob-
delujejo, predelujejo in dodelujejo samo trošarinski izdelki,
drugi izdelki pa le v primeru, če so stranski proizvod te
dejavnosti. Zadrževanje drugih izdelkov v trošarinskem skla-
dišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega
organa.

(2) V trošarinskem skladišču se lahko zadržujejo samo
tiste surovine in polizdelki, ki so potrebni za proizvodnjo,
obdelovanje, predelovanje in dodelovanje trošarinskih izdel-
kov. Zadrževanje drugih surovin oziroma polizdelkov v troša-
rinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem
carinskega organa.

(3) V istem trošarinskem skladišču se lahko proizvaja
samo ena skupina trošarinskih izdelkov, in sicer: skupina
mineralnih olj in plina, skupina alkohola in alkoholnih pijač
ali skupina tobačnih izdelkov.
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11. člen
(skladiščenje trošarinskih izdelkov)

(1) V trošarinskem skladišču se lahko skladišči več sku-
pin trošarinskih izdelkov, če se skladiščijo ločeno, glede na
skupino in vrsto trošarinskega izdelka. Zadrževanje drugih
izdelkov je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega
organa.

(2) V trošarinskem skladišču, kjer več imetnikov troša-
rinskih dovoljenj skladišči trošarinske izdelke, morajo biti
prostori ločeni; v prostoru, kjer posamezni imetnik trošarin-
skega dovoljenja skladišči več skupin trošarinskih izdelkov,
morajo biti trošarinski izdelki ločeni po skupinah in vrstah.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ
odobri, kadar to zahtevajo tehnološke posebnosti skladišča,
da se trošarinski izdelki skladiščijo skupaj, vendar le, če gre
za enakovrstne trošarinske izdelke.

(4) V skladu s prejšnjim odstavkom se šteje, da so
trošarinski izdelki enakovrstni, če so razvrščeni v isto osem-
mestno postavko nomenklature carinske tarife, imajo enako
trgovsko kvaliteto in so enakih tehničnih karakteristik.

(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena so imetniki
trošarinskih dovoljenj solidarno odgovorni za plačilo trošari-
ne in izpolnjevanje drugih obveznosti iz trošarinskega dovo-
ljenja.

12. člen
(posebno dovoljenje)

(1) Posebno dovoljenje po prvem in drugem odstavku
10. in po prvem odstavku 11. člena tega pravilnika lahko
carinski organ izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– imetnik trošarinskega dovoljenja uporablja opremo
tako za proizvodnjo trošarinskih kot za proizvodnjo drugih
izdelkov;

– ni ogrožen trošarinski nadzor v trošarinskem skla-
dišču;

– imetnik trošarinskega skladišča nudi vsa potrebna
jamstva za pravilno izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz ZTro in
iz tega pravilnika.

(2) Carinski organ ob izdaji dovoljenja po tem členu,
določi posebne ukrepe trošarinskega nadzora.

13. člen
(tehnični pogoji za trošarinsko skladišče)

(1) V trošarinskem skladišču je lahko samo oprema, ki
je potrebna za opravljanje trošarinske dejavnosti.

(2)  Trošarinsko skladišče mora biti opremljeno z merili
za ugotavljanje fizikalnih količin v predpisanih merskih eno-
tah za posamezne trošarinske izdelke. Merila so lahko sa-
mostojna ali pa so povezana z drugo opremo, ki je nameš-
čena v trošarinskem skladišču. Namestitev meril mora biti v
takem obsegu, da je ugotavljanje količin zagotovljeno tako
za trošarinske izdelke, ki so vmesni proizvodi trošarinskih
dejavnosti, kakor tudi za proizvedene končne izdelke ter za
izdelke, ki zapuščajo trošarinsko skladišče. Merila morajo
imeti odobritev tipa in morajo biti overovljena s strani mini-
strstva, pristojnega za meroslovje.

14. člen
(količinski pogoji za trošarinsko skladišče)

(1) Trošarinsko dovoljenje se lahko izda, če je bila koli-
činska odprema iz skladišča v preteklem koledarskem letu
za vsaj en trošarinski izdelek višja od predpisane v 17., 18.
in 19. členu tega pravilnika ter da je letna napoved odpreme
predvidena za vsaj en trošarinski izdelek nad predpisano.

(2) Imetnik trošarinskega skladišča ob koncu vsakega
leta oceni pričakovano količinsko odpremo po posameznih
trošarinskih izdelkih za koledarsko leto in jo najkasneje do
konca marca naslednjega leta predloži pristojnemu carin-
skemu organu.

(3)  Če je z enim trošarinskim dovoljenjem odobrenih
več trošarinskih skladišč, se predpisane količine nanašajo
na vsa trošarinska skladišča skupaj.

(4) Če je carinski organ dovolil večim imetnikom troša-
rinskega dovoljenja, da skladiščijo trošarinske izdelke v skup-
nem skladišču, se predpisane količine nanašajo na vsakega
imetnika trošarinskega dovoljenja ločeno.

(5) Če trošarinsko skladišče začne s poslovanjem med
letom, se predpisane količine določajo sorazmerno času
poslovanja skladišča.

15. člen
(odstopanje od predpisanih količin za blagovne rezerve)

Če za izdajo trošarinskega dovoljenja zaprosi oseba, ki
je v skladu z zakonom določena za ravnanje s strateškimi
surovinami (s strateškimi državnimi blagovnimi rezervami),
se količinski pogoji oziroma odprema presoja glede na pred-
pise, ki urejajo področje blagovnih rezerv.

16. člen
(odstopanje od predpisanih količin zaradi višje sile)
Odstopanje od predpisanih količin po 17., 18. in 19.

členu tega pravilnika je možno tudi:
– če imetnik trošarinskega dovoljenja ne dosega pred-

pisanih količin zaradi višje sile;
– na podlagi posebnega dovoljenja carinskega orga-

na, če se tako lahko prepreči večja gospodarska škoda.

17. člen
(odprema iz trošarinskega skladišča za alkohol in alkoholne

izdelke)

Iz trošarinskega skladišča za alkohol in alkoholne izdel-
ke mora biti v koledarskem letu odpremljeno najmanj:

–  1,000.000 litrov piva ali
–  500.000 litrov mirnega vina ali
–  15.000 litrov penečega vina ali
–  50.000 litrov fermentiranih pijač ali
–  50.000 litrov vmesnih pijač ali
–  15.000 litrov etilnega alkohola.

18. člen
(odprema iz trošarinskega skladišča za tobačne izdelke)

Iz trošarinskega skladišča za tobačne izdelke mora biti
v koledarskem letu odpremljeno najmanj:

– 500 milijonov kosov cigaret ali
– 700 kg tobačnih izdelkov, razen cigaret.

19. člen
(odprema iz trošarinskega skladišča za mineralna olja)

Iz trošarinskega skladišča za mineralna olja mora biti v
koledarskem letu odpremljeno najmanj:

– 70 milijonov litrov bencina oziroma plinskih olj oziro-
ma kerozina ali

– 5 milijonov kg mazuta ali
– 5 milijonov kg utekočinjenega naftnega plina oziro-

ma metana oziroma naravnega plina.
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VIII. TROŠARINSKO DOVOLJENJE

20. člen
(vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja)

(1) Vložnik vloži vlogo za izdajo trošarinskega dovolje-
nja pri carinarnici, ki je krajevno pristojna glede na sedež
vložnika.

(2) Vloga mora vsebovati predvsem naslednje:
1. podatke o vložniku, in sicer: firmo, sedež in naslov,

podatke o številu in lokaciji poslovnih in drugih prostorov, ki
se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje do-
hodkov; podatke o prostorih, ki so predvideni za trošarinsko
skladišče; izpis iz sodnega ali drugega registra, iz katerega
je razvidna dejavnost vložnika, matično in davčno številko
zavezanca;

2. podrobnejši opis trošarinske dejavnosti z navedbo
vrste postopkov, ki se bodo opravljali v trošarinskem skla-
dišču;

3. vrsto trošarinskih izdelkov po tarifnih oznakah kom-
binirane nomenklature carinske tarife, za katero se zahteva
trošarinsko dovoljenje;

4. podatke o običajnem obsegu ali predvidenem obse-
gu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov
po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;

5. podatke o običajnem obsegu ali bodočem obsegu
proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki
predstavljajo vhodne elemente trošarinske dejavnosti, po
posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;

6. podatke o običajnem ali predvidenem obsegu pro-
izvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki
predstavljajo vmesne izdelke trošarinske dejavnosti, po po-
sameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;

7. podatke o običajnem ali bodočem obsegu proizve-
denih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki pred-
stavljajo končne izdelke trošarinske dejavnosti, po posa-
meznih vrstah za obdobje 12 mesecev;

8. podatke o opremi, potrebni za opravljanje trošarin-
ske dejavnosti;

9. podatke o listinah, iz katerih so razvidni normativi
porabe posameznih vrst trošarinskih izdelkov, po vrstah proi-
zvodnje trošarinskih izdelkov;

10. podatke o primanjkljaju v proizvodnji in skladišče-
nju, po posameznih vrstah trošarinskih izdelkov;

11. opis dela računovodskega sistema;
12. način odpremljanja trošarinskih izdelkov iz troša-

rinskega skladišča, po vrstah odpreme in količinah odprem-
ljenih trošarinskih izdelkov, po posameznih načinih odpre-
me (kot npr. cestni prevoz, železniški, ladijski, letalski: last-
ni, tuj; po ceveh; v cisternah, v steklenicah, v sodih ipd.);

13. izjavo, potrjeno s strani davčnega organa, da vlož-
nik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigo-
vodstva in potrdilo davčnega organa, da redno izpolnjuje
davčne obveznosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni;

14. izjavo, da zoper njega ni začet postopek stečaja ali
likvidacije;

15. izjavo o instrumentu zavarovanja plačila trošarine,
ki bo predložen pred začetkom poslovanja;

16. ime osebe, ki bo odgovorna za delovanje trošarin-
skega skladišča z overjenim podpisom in ime namestnika z
overjenim podpisom;

17. ime osebe pri pravni osebi, z overjenim podpisom
in ime namestnika z overjenim podpisom, če je imetnik
trošarinskega dovoljenja sklenil pogodbo o upravljanju tro-
šarinskega skladišča z drugo osebo;

18. izjavo, da izpoljnjuje pogoje za elektronsko izme-
njavo podatkov (po 1. 1. 2002);

19. izjavo, da vložnik ni v kazenskem postopku;
20. navedbo odgovornih oseb za podpisovanje troša-

rinskih dokumentov.

21. člen
(veljavnost trošarinskega dovoljenja)

(1) Trošarinsko dovoljenje se izda za nedoločen čas,
vendar to ne vpliva na določbe o odpravi, razveljavitvi ali
spremembi trošarinskega dovoljenja.

(2) Šteje se, da trošarinsko dovoljenje ne velja, če
carinski organ ne razpolaga z ustreznim instrumentom zava-
rovanja plačila trošarine.

(3)  Carinski organ najmanj enkrat v obdobju 24 mese-
cev preveri, ali imetnik trošarinskega dovoljenja še izpolnjuje
predpisane pogoje.

IX. EVIDENCE IMETNIKA TROŠARINSKEGA
DOVOLJENJA

22. člen
(vodenje evidenc imetnika trošarinskega dovoljenja)
(1) V evidencah trošarinskih izdelkov v skladu s 3. toč-

ko prvega odstavka 22. člena ZTro morajo biti zagotovljeni
najmanj naslednji podatki o:

– stanju zalog trošarinskih izdelkov v začetku davčnega
obdobja;

– izdelanih količinah trošarinskih izdelkov;
– nabavi trošarinskih izdelkov po ceni z vključeno tro-

šarino;
– prevzemu trošarinskih izdelkov iz uvoza, iz drugih

trošarinskih skladišč, iz obrata oproščenega uporabnika ter
od drugih trošarinskih zavezancev;

– odpremi trošarinskih izdelkov drugemu trošarinske-
mu skladišču, oproščenemu uporabniku, v izvoz, diplomat-
skim in konzularnim predstavništvom ter mednarodnim orga-
nizacijam ter drugi odpremi trošarinskih izdelkov, ki so oproš-
čeni plačila trošarine po 32. členu ZTro;

– uporabi trošarinskih izdelkov kot osnovnega materia-
la za proizvodnjo drugih trošarinskih izdelkov v trošarinskem
skladišču, kot vzorcev za analize v zvezi s testiranjem pro-
izvodnje oziroma za znanstvene namene;

– trošarinskih izdelkih uporabljenih za namene carin-
ske kontrole ter za namene kontrole kvalitete, ki jo v troša-
rinskem skladišču opravljajo pooblaščene osebe;

– uničenju trošarinskih izdelkov pod carinskim nadzo-
rom, primanjkljaju, ki je nastal zaradi višje sile (razen kraje)
ali je neločljivo povezan s procesom proizvodnje, skladišče-
nja in prevoza izdelkov;

– denaturiranju alkohola v skladu s 44. členom ZTro;
– sprostitvi trošarinskih izdelkov v porabo, vključno o

količinah trošarinskih izdelkov za lastno rabo;
– stanju zalog trošarinskih izdelkov na koncu davčnega

obdobja.
(2) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi eviden-

ce iz prejšnjega odstavka tako, da v vsakem trenutku kažejo
stanje zalog trošarinskih izdelkov po vrsti in količini ter zbir-
ne podatke po skupinah trošarinskih izdelkov.

(3) Imetnik trošarinskega dovoljenja lahko sam izbere
obliko in način vodenja evidenc, če takšno obliko in način
odobri pristojni carinski organ.

(4) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi eviden-
ce v trošarinskem skladišču.

(5) Pristojni carinski organ lahko kadarkoli zahteva po-
pis trošarinskih izdelkov imetnika trošarinskega dovoljenja.
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23. člen
(evidence uvoznika)

(1) Trošarinski zavezanec – uvoznik lahko za potrebe
trošarinskega nadzora, v zvezi s primeri iz 4. točke prvega
odstavka 7. člena ZTro, uporabi evidence, ki jih mora voditi
v skladu s carinskimi predpisi zaradi izvajanja carinskega
nadzora.

(2) Prejšnji odstavek se lahko uporablja le, če eviden-
ce za potrebe carinskega nadzora zagotavljajo predpisane
podatke iz tega pravilnika.

X. ZAVAROVANJE PLAČILA TROŠARINE
V TROŠARINSKEM SKLADIŠČU

24. člen
(instrumenti za zavarovanje trošarine)

(1)  Plačilo trošarine lahko trošarinski zavezanec zava-
ruje z:

1. bančno garancijo,
2. garantnim pismom ali
3. gotovinskim pologom.
(2)  Carinski organ sme za zavarovanje plačila trošarine

enega imetnika trošarinskega dovoljenja zahtevati samo en
ustrezen instrument zavarovanja.

25. člen
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)

Z instrumenti zavarovanja se v skladu s tem pravilnikom
zavaruje:

– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki se proizva-
jajo ali skladiščijo v trošarinskem skladišču,

– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki se od-
premljajo iz trošarinskega skladišča pod režimom odloga
plačila trošarine,

– plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v
zvezi s plačilom trošarine, za katero je bil instrument zavaro-
vanja položen.

26. člen
(obveznost zavarovanja za trošarinske izdelke

v trošarinskem skladišču)
Obveznost zavarovanja za izdelke, ki se proizvajajo ali

skladiščijo v trošarinskem skladišču, carinski organ določi
po prosti presoji, ob upoštevanju:

– vrste oziroma občutljivosti trošarinskih izdelkov;
– vrste trošarinskega skladišča;
– ugleda, zanesljivosti in finančne stabilnosti imetnika

trošarinskega dovoljenja;
– obsega poslovanja imetnika trošarinskega dovoljenja;
– časa trajanja proizvodnje ali skladiščenja;
– vrste, vsebine in načina vodenja evidenc in knjigo-

vodske dokumentacije;
– kontrole v trošarinskem skladišču;
– dosedanjega poslovanja imetnika trošarinskega do-

voljenja.

27. člen
(višina zavarovanja za trošarinske izdelke v trošarinskem

skladišču)
(1) Če carinski organ zahteva položitev instrumenta za-

varovanja za izdelke v trošarinskem skladišču, je višina lahko
nižja od zneska možnega trošarinskega dolga v davčnem
obdobju, in sicer:

– zavarovanje za mineralna olja se določi v višini, ki ne
presega 20% od zneska trošarine, ki se v enotedenskem

letnem povprečju proizvedejo ali skladiščijo v trošarinskem
skladišču;

– zavarovanje za pivo, fermentirane pijače, vmesne pi-
jače ali etilni alkohol se določi v višini, ki ne presega 10% od
zneska trošarine za navedene trošarinske izdelke, ki se v
2,5 mesečnem letnem povprečju proizvedejo ali skladiščijo
v trošarinskem skladišču;

– zavarovanje za tobačne izdelke se določi v višini, ki
ne presega 10% od zneska trošarine za navedene trošarin-
ske izdelke, ki se v dvomesečnem povprečju proizvedejo ali
skladiščijo v trošarinskem skladišču.

(2) Če imetnik trošarinskega dovoljenja dokaže daljše
trajanje proizvodnje ali skladiščenja od ocenjenega, lahko
carinski organ ustrezno zniža višino instrumenta zavarova-
nja, vendar največ za 50%.

(3) Za trošarinske izdelke, za katere stopnja trošarine
znaša 0, zavarovanje plačila trošarine ni potrebno.

28. člen
(obveznost zavarovanja za trošarinske izdelke,

ki se odpremljajo)
Znesek instrumenta zavarovanja za izdelke, ki se od-

premljajo pod režimom odloga plačila trošarine, določi carin-
ski organ v višini možnega trošarinskega dolga za te izdelke.

XI. DOVOLJENJE OPROŠČENEGA UPORABNIKA

29. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)

(1) Vložnik vloži vlogo za izdajo dovoljenja pri carinarni-
ci, ki je krajevno pristojna, glede na sedež vložnika.

(2)  Vloga mora vsebovati predvsem naslednje:
1. podatke o vložniku, in sicer: firmo, sedež in naslov,

število in lokacijo poslovnih in drugih prostorov, ki se upo-
rabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov;
predvideno lokacijo obrata oproščenega uporabnika; izpis
iz sodnega registra, drugih registrov ali evidenc, iz katerega
je razvidna dejavnost vložnika, matično številko in davčno
številko vložnika;

2. podrobnejši opis dejavnosti, pri kateri se uporabljajo
trošarinski izdelki in lokacija proizvodnje, kjer se bodo troša-
rinski izdelki uporabljali;

3. vrste in količine trošarinskih izdelkov, za katere se
zahteva oprostitev plačila trošarine, ki so potrebni za pro-
izvodnjo, določeno v prvem odstavku 44. člena ZTro ali za
proizvodnjo iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 55. člena
ZTro za obdobje proizvodnje, vendar ne za več kot 12
mesecev;

4. predvideni obseg proizvodnje izdelkov, pri kateri se
uporabljajo trošarinski izdelki, za obdobje proizvodnje, ven-
dar ne za več kot za 12-mesečno proizvodnjo;

5. opis prostorov (proizvodnih, skladiščnih ali podob-
nih), v katerih bodo trošarinski izdelki, nabavljeni brez plači-
la trošarine ter opis opreme, s katero se bo ugotavljala
količina oziroma poraba trošarinskih izdelkov;

6. opis normativov porabe posameznih vrst trošarin-
skih izdelkov pri opravljanju dejavnosti vložnika;

7. podatke o listinah, iz katerih so razvidni primanjkljaji
v proizvodnji in pri skladiščenju, po posameznih vrstah tro-
šarinskih izdelkov;

8. izjavo, potrjeno s strani davčnega organa, da vložnik
vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva
in potrdilo davčnega organa, da redno izpolnjuje davčne
obveznosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni;

9. izjavo, da zoper njega ni začet postopek stečaja ali
likvidacije;
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10. izjavo o instrumentu zavarovanja plačila trošarine,
ki bo predložen pred izdajo dovoljenja;

11. ime osebe, ki bo odgovorna za operacije v zvezi s
trošarinskimi izdelki, ki se nabavljajo brez plačila trošarine, z
overovljenim podpisom in ime namestnika, z overovljenim
podpisom.

30. člen
(veljavnost dovoljenja)

 Dovoljenje za oproščenega uporabnika se izda za ne-
določen čas, vendar to ne vpliva na določbe o odpravi,
razveljavitvi ali spremembi dovoljenja.

XII. ZAVAROVANJE PLAČILA TROŠARINE V OBRATU
OPROŠČENEGA UPORABNIKA

31. člen
(instrumenti za zavarovanje izpolnitve obveznosti)
(1)  Plačilo trošarine lahko oproščeni uporabnik zava-

ruje z:
1. bančno garancijo,
2. garantnim pismom ali
3. gotovinskim pologom.
(2)  Carinski organ sme za zavarovanje plačila pri enem

oproščenem uporabniku zahtevati samo en ustrezen instru-
ment zavarovanja.

32. člen
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)

Z instrumenti zavarovanja se v skladu s tem pravilnikom
zavaruje:

– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki se skladiš-
čijo in prejemajo v obratu oproščenega uporabnika,

– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki se od-
premljajo iz obrata oproščenega uporabnika pod režimom
odloga plačila trošarine in

– plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v
zvezi s plačilom trošarine, za katero je bil instrument zavaro-
vanja položen.

33. člen
(obveznost zavarovanja za trošarinske izdelke v obratu

oproščenega uporabnika)
Obveznost zavarovanja za trošarinske izdelke, ki se

prejemajo v obratu oproščenega uporabnika, carinski organ
določi po prosti presoji, ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

– vrsta oziroma občutljivost trošarinskih izdelkov;
– vrsta obrata oproščenega uporabnika;
– ugled, zanesljivost in finančna stabilnost oproščene-

ga uporabnika;
– obseg poslovanja oproščenega uporabnika;
– čas trajanja proizvodnje oziroma skladiščenja;
– vrsta, vsebina in način vodenja evidenc in knjigovod-

ske dokumentacije;
– kontrola v obratu oproščenega uporabnika;
– dosedanje poslovanje oproščenega uporabnika.

34. člen
(višina zavarovanja)

(1) Višina zahtevanega instrumenta zavarovanja ne sme
preseči celotnega možnega trošarinskega dolga v davčnem
obdobju.

(2) Oproščenemu uporabniku se zavarovanje za troša-
rinske izdelke določi najmanj v višini 5% od predvidenega
zneska trošarine.

(3)  Za trošarinske izdelke, za katere stopnja trošarine
znaša 0, zavarovanje ni potrebno.

XIII. EVIDENCE OPROŠČENEGA UPORABNIKA

35. člen
(vodenje evidenc)

(1) V evidencah o nakupu, gibanju in porabi trošarin-
skih izdelkov v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZTro
mora oproščeni uporabnik zagotoviti najmanj podatke o:

– stanju zalog trošarinskih izdelkov v začetku davčnega
obdobja;

– prevzemu trošarinskih izdelkov iz uvoza, iz drugih
trošarinskih skladišč, proizvodnje ter od drugih trošarinskih
zavezancev;

– nabavi trošarinskih izdelkov po ceni z vključeno tro-
šarino;

– zbirne podatke o prejetih količinah trošarinskih izdel-
kov v davčnem obdobju;

– odpremi trošarinskih izdelkov drugemu trošarinske-
mu skladišču;

– uporabi trošarinskih izdelkov za namene iz 44. ali
55. člena ZTro;

– uporabi trošarinskih izdelkov za druge namene, kot
za namene iz 44. ali 55. člena ZTro;

– uporabi trošarinskih izdelkov kot vzorcev za analize v
zvezi s testiranjem proizvodnje, za namene carinske kontro-
le, za namene kontrole kvalitete, ki jo v njegovih proizvodnjih
prostorih ali skladišču opravljajo pooblaščene osebe;

– uničenju trošarinskih izdelkov pod carinskim nadzo-
rom, o primanjkljaju, ki je nastal zaradi višje sile (razen kraje)
in tistem, ki je neločljivo povezan s procesom proizvodnje,
skladiščenja in prevoza izdelkov, za katerega proizvodnjo so
bili trošarinski izdelki porabljeni;

– zbirne podatke o odpremi po 44. in 45. členu ZTro;
– sprostitvi trošarinskih izdelkov v porabo, vključno s

količinami trošarinskih izdelkov za lastno rabo;
– stanju zalog trošarinskih izdelkov na koncu davčnega

obdobja.
(2) Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov mora vo-

diti evidence iz prejšnjega odstavka tako, da v vsakem tre-
nutku kažejo stanje zalog trošarinskih izdelkov, po vrsti in
količini ter zbirne podatke po skupinah trošarinskih izdel-
kov.

(3) Evidence zalog trošarinskih izdelkov mora oprošče-
ni uporabnik predložiti na razpolago pristojnemu carinske-
mu organu na njegovo zahtevo.

(4) Pristojni carinski organ lahko kadarkoli zahteva po-
pis trošarinskih izdelkov v obratu oproščenega uporabanika.

XIV. VRAČILO PLAČANE TROŠARINE

36. člen
(pravica do vračila plačane trošarine na podlagi

30. člena ZTro)
(1) Osebe iz 30. člena ZTro predložijo pristojnemu car-

inskemu organu zahtevek za vračilo trošarine v roku 30 dni
po poteku meseca, v katerem je bila trošarina plačana oziro-
ma najkasneje v roku 6 mesecev po poteku koledarskega
leta, če predložijo zahtevek za preteklo leto. Pisni zahtevi, v
kateri se sklicujejo na 30. člen Ztro, morajo priložiti kopije
dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila trošari-
ne. Carinski organ vrne trošarino v 30 dneh po prejemu
popolnega zahtevka za vračilo.
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(2)  Upravičenost do vračila trošarine za trošarinske
izdelke, ki se izvozijo, se dokazuje s potrjenimi carinskimi
dokumenti, ki dokazujejo, da so bili trošarinski izdelki dejan-
sko iznešeni iz carinskega območja Slovenije.

(3)  Upravičenost do vračila trošarine po 1. točki prve-
ga odstavka 30. člena ZTro se dokazuje z evidencami o
porabi trošarinskih izdelkov v proizvodnji ter o vrsti in količini
izdelanih proizvodov.

37. člen
(vračilo plačane trošarine zaradi izvoza trošarinskih

izdelkov)
Za potrebe 2. točke prvega odstavka 30. člena ZTro

pojem “izvoz” ne zajema:
– začasnega izvoza trošarinskih izdelkov na oplemeni-

tenje, razen če carinski deklarant dokaže, da so začasno
izvoženi izdelki zaradi spremenjenih okoliščin ostali izven
carinskega območja;

– trošarinskih izdelkov, ki so začasno izvoženi z ATA
zvezkom, razen če deklarant dokaže, da je zaradi spreme-
njenih okoliščin začasno izvoženo blago ostalo izven carin-
skega območja;

– izvoza trošarinskih izdelkov, ki so namenjeni, da bo-
do ponovno uvoženi v skladu s 167. členom carinskega
zakona, razen če carinski deklarant dokaže, da je zaradi
spremenjenih okoliščin izvoženo blago ostalo izven carin-
skega območja;

– iznosa domačih trošarinskih izdelkov iz carinskega
območja z namenom, da bodo prepeljani do drugega kraja v
Sloveniji preko tujega carinskega območja v skladu s 126.
členom carinskega zakona.

XV. UPORABA TROŠARINSKIH IZDELKOV ZA NAMENE,
ZA KATERE SE NE PLAČA TROŠARINA

38. člen
(uporaba etilnega alkohola)

(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja sme prodajati etilni
alkohol (v nadaljnjem besedilu: alkohol) za namene iz 44.
člena ZTro pod naslednjimi pogoji:

– da se alkohol prodaja na podlagi pisne naročilnice
kupca, v kateri mora biti navedena vrsta in količina alkohola;

– da kupec pred prevzemom alkohola oziroma pred
izdajo računa da imetniku trošarinskega dovoljenja pisno
izjavo, da bo alkohol uporabljal izključno za namene iz 44.
člena ZTro (navede ustrezno alineo oziroma odstavek);

– pisna izjava mora vsebovati predmet poslovanja ozi-
roma številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejav-
nosti, ter ime organa, ki je izdal dovoljenje ter številko in
datum dovoljenja carinskega organa, na podlagi katerega
lahko kupuje alkohol brez plačila trošarine z opombo, da še
ni izkoriščena količina trošarinskih izdelkov, na katero se
nanaša dovoljenje;

– da imetnik trošarinskega dovoljenja na računu vpiše
klavzulo, da je bil alkohol prodan brez obračunane trošarine
na podlagi pisne izjave kupca;

– da imetnik trošarinskega dovoljenja hrani od kupca
prejeto izjavo in kopijo računa o prodanem alkoholu kot
knjigovodsko listino.

(2)  Če se alkohol dobavlja na podlagi pogodbe o po-
stopnih dobavah, je lahko pisna izjava po tem členu dana v
prvi naročilnici ali v pogodbi o postopnih dobavah, pri poz-
nejših dobavah pa se imetnik trošarinskega dovoljenja na
računu sklicuje na številko in datum te naročilnice oziroma
pogodbe, v kateri je dana taka pisna izjava.

(3)  Iz trošarinskih skladišč se sme odpremiti alkohol za
potrebe 44. člena ZTro brez spremljajočega trošarinskega
dokumenta, če je odpremljen neposredno upravičenemu
kupcu.

(4) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi eviden-
co kupcev po tem členu in evidenco o prodanih količinah z
oprostitvijo, po vrstah alkohola ter kopije teh evidenc posre-
dovati carinskemu organu do konca naslednjega meseca
po poteku davčnega obdobja.

39. člen
(denaturant)

Denaturant za namene oproščene uporabe v kemični
proizvodnji in v proizvodnji kozmetike v skladu z drugim
odstavkom 4. člena ZTro sestoji iz surovega metilalkohola
(metanola) in lesnega olja, v prostorskem razmerju 8:0,5 (na
8 litrov metilalkohola se doda 0,5 litrov lesnega olja). Meti-
lalkohol in lesno olje se morata prej zmešati; 4 kilograme te
mešanice se doda na vsakih 100 hektolitrskih stopenj alko-
hola, ki se denaturira.

40. člen
(uporaba mineralnih olj)

(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja sme prodajati mi-
neralna olja za namene iz prvega odstavka 55. člena ZTro
pod naslednjimi pogoji:

– da se mineralna olja prodajajo na podlagi pisne naro-
čilnice kupca, v kateri mora biti navedena vrsta in količina
mineralnih olj;

– da kupec pred prevzemom mineralnih olj oziroma
pred izdajo računa da imetniku trošarinskega dovoljenja pi-
sno izjavo, da bo mineralna olja uporabljal izključno za na-
mene iz prvega odstavka 55. člena ZTro (navede ustrezno
točko);

– da pisna izjava vsebuje predmet poslovanja oziroma
številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti
ter ime organa, ki ga je izdal ter številko in datum dovoljenja
carinskega organa, na podlagi katerega lahko kupuje mine-
ralna olja brez plačila trošarine z opombo, da še ni izkorišče-
na količina trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovo-
ljenje;

– da imetnik trošarinskega dovoljenja na računu vpiše
klavzulo, da so bila mineralna olja prodana brez obračunane
trošarine na podlagi pisne izjave kupca;

– da imetnik trošarinskega dovoljenja hrani od kupca
prejeto izjavo in kopijo računa o prodanih mineralnih oljih
kot knjigovodsko listino.

(2) Če se mineralna olja kupujejo za namene, določe-
ne v 1. točki prvega odstavka 55. člena ZTro, mora pisna
izjava kupca poleg podatkov iz tretje alinee vsebovati še
navedbo plovila (z njegovo številko vpisa v ustrezni register),
za katerega se mineralno olje nabavlja.

(3)  Če se mineralna olja dobavljajo na podlagi pogod-
be o postopnih dobavah, je lahko pisna izjava po tem členu
dana v prvi naročilnici ali v pogodbi o postopnih dobavah, pri
poznejših dobavah pa se imetnik trošarinskega dovoljenja
na računu sklicuje na številko in na datum te naročilnice
oziroma pogodbe, v kateri je dana taka pisna izjava.

(4) Iz trošarinskih skladišč se smejo odpremiti mineral-
na olja za potrebe 1. točke prvega odstavka 55. člena ZTro
brez spremljajočega trošarinskega dokumenta, če so od-
premljena neposredno na letalo ali ladjo ali na ribiško ladjo.

(5) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi eviden-
co kupcev po tem členu in evidenco prodanih količin z
oprostitvijo, po vrstah trošarinskih izdelkov ter kopije teh
evidenc posredovati carinskemu organu do konca nasled-
njega meseca po poteku davčnega obdobja.
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41. člen
(oprostitev za ribiške ladje)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko fizične
osebe, imetniki veljavnega ribolovnega dovoljenja, ki oprav-
ljajo ribiško dejavnost, uveljavijo pravico do uporabe mine-
ralnih olj za namene iz prvega odstavka 55. člena ZTro, na
način vračila plačane trošarine.

(2)  Količine mineralnih olj, za katere uveljavljajo pravi-
co do vračila trošarine, dokazujejo upravičenci iz prejšnjega
odstavka z računi o nabavi ter s podatki o dejanski porabi, ki
jo morajo voditi v posebni kontrolni knjižici.

(3) Kontrolna knjižica, ki je obvezen spremljajoči doku-
ment vsake ribiške ladje ali čolna, mora imeti oštevilčene
strani ter mora vsebovati naslednje podatke:

– tehnične podatke o motorju ter normativ o srednji
porabi goriva na uro delovanja motorja;

– po datumih nabave vpisane nabavljene količine mi-
neralnega olja, z izkazano ceno oziroma vrednostjo;

– po datumih vpisane ure delovanja motorja in količine
porabljenega mineralnega olja. 

(4) Zahtevek za vračilo trošarine lahko upravičenci vlo-
žijo pri pristojnem carinskem organu do konca tekočega
meseca za pretekli mesec.

(5) Carinski organ vrne trošarino za porabljene količine
mineralnega olja v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka
za vračilo. 

XVI. OBRAČUN TROŠARINE

42. člen
(splošno)

(1) Trošarinski zavezanec mora za davčno obdobje sam
ugotoviti trošarinsko obveznost in jo izkazati v mesečnem
obračunu trošarine. Mesečni obračun trošarine mora pred-
ložiti pristojnemu carinskemu organu, ločeno za posamezno
skupino trošarinskih izdelkov, in sicer: na obrazcu obračun
TRO-ALK za alkohol in alkoholne pijače, na obrazcu obra-
čun TRO-TOB za tobačne izdelke ter na obrazcu obračun
TRO-MOP za mineralna olja in plin.

(2)  Imetnik trošarinskega dovoljenja, ki ima več kot
eno trošarinsko skladišče, lahko predloži skupni obračun
trošarine za vsa trošarinska skladišča, če predhodno pridobi
dovoljenje carinskega organa.

(3)  Oproščeni uporabnik, ki skladišči trošarinske izdel-
ke v večih obratih, lahko predloži skupni obračun trošarine,
če predhodno pridobi dovoljenje carinskega organa.

(4)  Če imetnik trošarinskega dovoljenja predloži skup-
ni obračun trošarine za vsa trošarinska skladišča, mora v
obračunu navesti, na katera trošarinska skladišča se obra-
čun nanaša.

(5)  Če oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov pred-
loži skupni obračun trošarine, mora v obračunu navesti, na
katere obrate se obračun nanaša.

(6)  Vsebina obrazca obračuna je sestavni del tega
pravilnika.

43. člen
(obračun trošarine pri uvozu)

(1) V skladu s 36. členom ZTro obračunava trošarino
pri uvozu trošarinskih izdelkov carinski organ, ki je v skladu s
carinskimi predpisi pristojen za obračunavanje uvoznih
dajatev.

(2) Oseba, ki je dolžna plačati trošarino pri uvozu troša-
rinskih izdelkov, mora trošarino plačati v roku, ki je s carin-
skimi predpisi določen za plačilo carinskega dolga, sicer
tečejo zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Če je carinski dolžnik v skladu s carinskimi predpisi
in z odločbo carinskega organa dolžan samostojno obraču-
navati in plačevati uvozne dajatve, mora samostojno obraču-
navati in plačevati tudi trošarino od uvoza trošarinskih izdel-
kov, v skladu s pogoji in roki, ki so določeni v odločbi
carinskega organa.

(4) Kadar carinski organ v skladu s carinskimi predpisi
zahteva položitev instrumenta zavarovanja za plačilo carin-
skega dolga v zvezi s trošarinskimi izdelki, mora položeni
instrument zavarovati tudi plačilo trošarine.

(5) Če mora carinski dolžnik v skladu s carinskimi pred-
pisi plačati kompenzacijske obresti na znesek dolgovanega
carinskega dolga, se v osnovo za obračun kompenzacijskih
obresti vključi tudi trošarina, plačljiva pri uvozu trošarinskih
izdelkov.

44. člen
(predpisi, ki se upoštevajo za obračun trošarine pri uvozu

trošarinskih izdelkov)
(1) Pri uvozu trošarinskih izdelkov se trošarina obraču-

na v skladu s predpisi, ki veljajo na dan nastanka obveznosti
za plačilo trošarine.

(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastala
obveznost za plačilo trošarine pri uvozu trošarinskih izdel-
kov, se pri določitvi višine trošarine upoštevajo predpisi, ki
veljajo na dan ugotovitve nastanka obveznosti za plačilo
trošarine.

XVII. NAROČANJE, PRODAJA IN DISTRIBUCIJA
TOBAČNIH ZNAMK

45. člen
(izdaja tobačnih znamk)

(1) Strokovne naloge v zvezi z izdajo tobačne znamke
opravlja Banka Slovenije na podlagi pogodbe, ki jo skleneta
Ministrstvo za finance in Banka Slovenije.

(2) Banka Slovenije prodaja tobačne znamke neposred-
no proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov v imenu in
za račun Republike Slovenije.

46. člen
(vračanje tobačnih znamk)

(1) Trošarinski zavezanec lahko vrne poškodovane to-
bačne znamke. Če je poškodovana znamka sestavljena iz
večih delov, se lahko vrne samo tedaj, če ni dvomov o tem,
da posamezni deli sestavljajo celoto. Vrnjene poškodovane
znamke se uničijo v prisotnosti carinskega organa. Prisotne
pooblaščene osebe o uničenju vrnjenih poškodovanih
znamk sestavijo zapisnik.

(2) Trošarinski zavezanec je dolžan nemudoma vrniti
neuporabljene znamke v primeru prenehanja opravljanja de-
javnosti.

47. člen
(evidenca in kontrola)

(1 ) Trošarinski zavezanec je dolžan voditi evidenco
nabavljenih, porabljenih in vrnjenih tobačnih znamk in shra-
njevati evidenco ter dokumente, na podlagi katerih so bili
opravljeni zapisi v evidenco deset let od konca koledarske-
ga leta, v katerem so bili ti dokumenti izdani.

(2 ) Carinski organ opravi vsaj enkrat v koledarskem
letu popis tobačnih znamk pri vsakem proizvajalcu ali uvoz-
niku tobačnih izdelkov. Carinski organ je upravičen do oprav-
ljanja nenapovedanih kontrol evidence znamk in nenapove-
danih popisov znamk po lastni presoji.
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XVIII. OZNAČEVANJE MINERALNIH OLJ

48. člen
(označevanje)

(1)  Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje
(ekstra lahko kurilno olje), se označi s sredstvom za označe-
vanje rdeče barve, ki vsebuje markirni indikator, ki ga je
mogoče ugotoviti samo s kemičnim testom. Doziranje se
določi po predpisih o standardih, in sicer:

20g sredstva za označevanje na 1000 l plinskega olja
pri 15 C.

(2) Označevalne naprave morajo biti pred instalacijo v
trošarinskem skladišču tehnično pregledane in overjene pri
ministrstvu, pristojnem za meroslovje ter carinskem organu
ter po potrebi plombirane.

XIX. KNJIGOVODSTVO TROŠARINSKEGA ZAVEZANCA

49. člen
(evidence fizičnih oseb)

(1) Fizična oseba iz drugega odstavka 17. člena
ZTro — proizvajalec žganja, mora evidence, predpisane z
59. členom ZTro voditi v vezani knjigi, ki jo overovi carinski
organ in v njej zagotoviti naslednje podatke:

– priimek in ime;
– številka in datum izdanega dovoljenja in ime organa,

ki ga je izdal;
– naslov, kjer se proizvajajo žgane pijače;
– vrsta, merska enota in količina proizvedene žgane

pijače;
– datum proizvodnje;
– količina, ki se sme uporabiti za lastno rabo in je

oproščena plačila trošarine po šestem odstavku 45. člena
ZTro;

– začetno stanje obdavčenih zalog po odšteti količini
za lastno rabo;

– podatke o količini, vrsti prodanih žganih pijač in ime-
nu kupca ter

– stanje zalog po prodaji.
(2)  Fizična oseba mora prijaviti datum proizvodnje in

predvideno količino proizvodnje carinskemu organu najmanj
7 dni pred pričetkom proizvodnje žganih pijač.

XX. TROŠARINSKI NADZOR

50. člen
(ukrepi za izvajanje trošarinskega nadzora)

(1) Kot ukrepe trošarinskega nadzora lahko carinski
organ določi predvsem:

1. soključarstvo;
2. soprisotnost pooblaščene uradne osebe carinske

službe v času, ko je trošarinsko skladišče odprto oziroma,
ko se trošarinski izdelki, ki so bili nabavljeni brez plačila
trošarine, prenašajo v proizvodnjo;

3. druge ukrepe, ki zagotavljajo nadzor nad prejema-
njem in odpremljanjem trošarinskih izdelkov v porabo.

(2) Carinski organ lahko določi tudi plombiranje meril
oziroma drugih mest, s katerih bi lahko trošarinski izdelki
izhajali nekontrolirano.

51. člen
(uničenje pod trošarinskim nadzorom)

(1) Če so trošarinski izdelki, od katerih še ni bila plača-
na trošarina, neuporabni in zato namenjeni uničenju, mora
trošarinski zavezanec ali oproščeni uporabnik o tem obvesti-
ti carinski organ in sicer mu sporoči datum, kraj in vrste ter
količine trošarinskih izdelkov, ki jih namerava uničiti ter napi-
še vzrok neuporabnosti.

(2)  O uničenju trošarinskih izdelkov pod trošarinskim
nadzorom se sestavi zapisnik, ki ga podpiše carinski usluž-
benec in pooblaščena oseba trošarinskega zavezanca ozi-
roma oproščenega uporabnika.

XXI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
(prijava dejavnosti)

(1) Proizvajalci trošarinskih izdelkov in posedovalci kot-
lov za kuhanje žganja, se prijavijo pristojnemu carinskemu
organu do 31. marca 1999.

(2) Osebe, ki niso navedene v prejšnjem odstavku,
opravljajo pa dejavnost, zaradi katere so zavezane obraču-
navanju in plačevanju trošarine, se prijavijo pristojnemu ca-
rinskemu organu do 30. junija 1999.

(3) Osebe iz prejšnjih odstavkov se prijavijo pristojne-
mu carinskemu organu na obrazcu TRO-P, ki je priloga in
sestavni del tega pravilnika.

53. člen
(plačila posebnega davka do 31. decembra 1999)
Plačila po tretjem odstavku 75. člena ZTro spremljajo

davčni zavezanci v posebni evidenci, v kateri poleg podat-
kov iz seznama neplačanih računov, ki ga tisti, ki bodo v
prvem polletju 1999 plačevali posebni davek po plačani
realizaciji, priložijo končnemu obračunu, zagotovijo tudi po-
datke o prejemu plačila in podatke o datumu vplačila davka
na vplačilni račun.

54. člen
(popis po 76. členu ZTro)

Fizične osebe, zavezanci za posebni davek od alkohol-
nih pijač za žgane pijače, tudi popišejo količine in vrste
žganih pijač na zalogi in zapisnik o popisu (tudi če zalog
nimajo) pošljejo carinskemu organu. Ti zavezanci bodo tro-
šarine obračunavali in plačevali pri prodaji zalog.

55. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija
1999, razen tistih določb, ki so vezane na 21., 74., 76. in
77. člen ZTro.

Št. 415-37/98
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister
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NAVODILA ZA IZPOLNITEV TROŠARINSKEGA
DOKUMENTA

Polje 1. pošiljatelj: vpiše se firma, sedež in naslov po-
šiljatelja

Polje 2. davčna številka pošiljatelja: pošiljatelj vpiše
davčno številko

Polje 3. sklicna številka: vpiše se sklicna številka, ki
identificira pošiljko v evidencah pošiljatelja
(npr.: številka računa)

Polje 4. številka računa: vpiše se številka računa tro-
šarinskih izdelkov; če račun še ni izdan se
vpiše številka obvestila o dostavi ali drugega
transportnega dokumenta

Polje 5. datum računa: vpiše se datum računa oziro-
ma drugega dokumenta vnešenega v polje
št. 4

Polje 6. pristojni carinski organ pošiljatelja: vpiše se
ime in naslov pristojnega carinskega organa
odgovornega za trošarinski nadzor v kraju po-
šiljatelja

Polje 7. prejemnik: vpiše se firma, sedež in naslov
prejemnika; če gre za izvoz se vpiše izvoznika
trošarinskih izdelkov

Polje 7a. kraj dostave: vpiše se dejanski kraj dostave, v
primeru, da se trošarinski izdelki ne dostavlja-
jo na naslov v polju 7
Za izdelke, ki se izvažajo je potrebno poleg
kraja kjer je blago zapustilo carinsko območje
Slovenije napisati obvestilo “IZVOZ IZ SLOV-
ENIJE”. Za trošarinske izdelke, ki v kraju do-
stave niso sproščeni v prost promet, se poleg
kraja kjer so prišli pod carinski nadzor napiše
»POD CARINSKIM NADZOROM«.

Polje 8. davčna številka prejemnika: prejemnik vpiše
davčno številko

Polje 9. zavarovanje: vpiše se osebo ali osebe, ki mo-
rajo poskrbeti za zavarovanje; to je lahko “po-
šiljatelj”, “prevoznik” ali “prejemnik” ter instru-
ment in številka zavarovanja

Polje 10. prevoznik: vpiše se ime in naslov osebe od-
govorne za organizacijo prvega prevoza, ven-
dar le če je različno od pošiljatelja

Polje 11. ostale prevozne podrobnosti: vpišejo se do-
datne informacije, kot npr.: ime dodatnega
prevoznika, način prevoza, registrsko števil-
ko prevoznega sredstva

Polje 12. kraj odpreme: vpiše se kraj dejanske odpre-
me trošarinskih izdelkov

Polje 13. datum pošiljanja: vpiše se datum in če je s
strani pristojnega carinskega organa za nad-
zor določeno, tudi ura ob kateri je blago za-
pustilo trošarinsko skladišče ali obrat oproš-
čenega uporabnika

Polje 14. čas potovanja: vpiše se normalni čas potre-
ben za transport glede na način prevoza ter
razdaljo

Polje 15a. tvorki in opis blaga - oznake in številke, števil-
ke zabojnikov, število in vrsta: vpiše se ozna-
ke in število vseh tvorkov, število in identifika-
cijske oznake zabojnikov, ali druge ustrezne
oznake, ki zagotavljajo prepoznavanje pošilj-
ke; če so trošarinski izdelki v razsutem sta-
nju, se vpiše »RAZSUTO«

Vpiše se tudi količina ter običajno trgovsko
ime trošarinskih izdelkov, ki omogoča pravil-
no uvrščanje trošarinskih izdelkov v nomen-
klaturo carinske tarife. Navedeni morajo biti
fizični podatki (velikost, teža in podobno), zna-
čilnosti ali kemijski nazivi, če so taki podatki
odločilni za uvrščanje trošarinskih izdelkov.
Opis se lahko nadaljuje na ločenih straneh
dodanih k posameznemu izvodu. Za te name-
ne se lahko uporabi tovorni list.
Alkohol in alkoholne pijače morajo imeti oz-
načeno vsebnost alkohola (volumenski od-
stotek alkohola pri temperaturi 20 °C).
Za mineralna olja se uporablja specifična teža
pri 15 °C.

Polje 16a. tarifna oznaka: vpiše se tarifna oznaka kombi-
nirane nomenklature carinske tarife

Polje 17a. količina:
– število izdelkov, izraženih v 1000 kosov (ci-
garete, cigare in cigarilosi)
– neto teža v kilogramih (drobno rezan tobak,
ostali tobak za kajenje)
– litri pri 20 °C na dva decimalna mesta (alko-
hol in alkoholne pijače)
– litri pri 15 °C (mineralna olja)

Polje 18a. bruto teža: vpiše se bruto teža pošiljke
Polje 19a. neto teža: vpiše se teža trošarinskih izdelkov

brez embalaže
Polje 15b do 19b ter 15c do 19c se uporab-
ljajo, če pošiljka vsebuje drugo blago kot opi-
sano v poljih 15a do 19a.

Polje 20. potrdila: prostor je namenjen drugim potrdi-
lom, če jih zahteva pristojni carinski organ

Polje 21. podpis pooblaščene osebe: dokument je iz-
polnjen s strani ali v imenu pošiljatelja, za kar
pooblaščena oseba jamči s svojim podpisom

Polje A. zapisnik o kontroli: pristojni carinski organ
mora evidentirati kontrolo tudi na 2., 3. in 4.
izvodu; če prostor na sprednji strani ni prime-
ren se zapisnik lahko nadaljuje na hrbtni stra-
ni; vse ugotovitve morajo biti podpisane, dati-
rane in žigosane s strani pristojne osebe od-
govornega carinskega organa

Polje B. pošiljatelj ali njegov zastopnik lahko zahteva,
da je pošiljka dostavljena na kraj, ki je razli-
čen od kraja opisanega v polju 7 ali 7a; zahte-
va mora biti potrjena s strani pristojnega ca-
rinskega organa, nov kraj dostave pa se vpiše
v polje B
Če se med prevozom spremeni kraj dostave
določen v polju 7 in 7a, mora pošiljatelj oziro-
ma njegov zastopnik spremembo vpisati v po-
lje B, spremembo kraja dostave pa nemudo-
ma sporočiti pristojnemu carinskemu organu.

Polje C. potrdilo o prejemu: prejem pošiljke potrdi pre-
jemnik trošarinskih izdekov; če gre za izvoz
trošarinskih izdelkov oziroma carinski nadzor
prejem pošiljke potrdi pristojni carinski or-
gan; potrditev prejema pošiljke se opravi na
tretjem izvodu trošarinskega dokumenta, pri-
poroča pa se tudi na drugem izvodu, da se v
primeru izgube tretjega izvoda, pošiljatelja lah-
ko razbremeni obveznosti
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235. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
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, 20/95 in 29/95) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah 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, 62/97 – odl. US, 67/97,
56/98 – odl. US in 80/98) se v drugem odstavku 10. člena
doda alinea, ki se glasi:

“– priklopna mesta ON-LINE nadzornega sistema”.

2. člen
Za 20. členom se doda 20.a člen, ki se glasi:

“20.a člen
Prireditelji iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj

igralnic, ki imajo v vseh igralnih avtomatih vgrajene elektron-
ske kontrolne naprave, lahko za čas do 1. 10. 1999 višino
vložka povečajo na največ 300 SIT, če o tem še pred
povečanjem s priporočeno pošto obvestijo Urad RS za nad-
zor prirejanja iger na srečo in če hkrati vložijo vlogo za izdajo
soglasja iz tretjega odstavka 20. člena pravilnika.

Če prireditelj zagotovi kompatibilen ON-LINE sistem
nadzora igralnih avtomatov, ki omogoča najmanj tako funk-
cionalnost in ki zagotavlja zbiranje najmanj vseh tistih podat-
kov kot elektronske kontrolne naprave, z najmanj enako
zanesljivostjo in z najmanj enako stopnjo zaščite dostopa,
kot jo imajo elektronske kontrolne naprave in če prireditelj
pridobi soglasje Urada RS za nadzor prirejanja iger na sre-
čo, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, od dneva pravno-
močnosti soglasja in začetka delovanja nadzornega ON-
LINE sistema igralni avtomati, ki so vključeni v ON-LINE
sistem nadzora ne potrebujejo elektronske kontrolne napra-
ve iz 4. člena pravilnika.“

3. člen
Za 29.b členom se doda 29.c člen, ki se glasi:

“29.c člen
Prireditelj, ki je že pridobil soglasje iz tretjega odstavka

20. člena pravilnika, lahko odstrani elektronske kontrolne
naprave le, če predhodno pridobi soglasje Urada RS za
nadzor prirejanja iger na srečo, da že vgrajeni ON-LINE
sistem ustreza vsem pogojem iz drugega odstavka 20.a
člena.

Ne glede na določbe 29.b člena pravilnika lahko prire-
ditelji, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika nameščene več
kot tri igralne avtomate in so za njih v mesecu decembru
1998 plačali takso skladno z 98. členom zakona o igrah na
srečo, povečajo število igralnih avtomatov na največ 100,
če izpolnijo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 20. člena
pravilnika in od Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo
pridobijo soglasje za povečanje števila igralnih avtomatov.“

4. člen
Za 29.c členom se doda 29.d člen, ki se glasi:

“29.d člen
Vložek iz prvega odstavka 20.a člena pravilnika lahko

do višine 300 SIT povečajo le tisti prireditelji, ki vložijo
zahtevo za izdajo soglasja iz tretjega odstavka 20. člena
pravilnika v roku 60 dni od uveljavitve tega pravilnika.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 471-24/98
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

236. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za
neavtomatske tehtnice

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena zakona o mero-
slovju (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl.
US) izdaja minister za znanost in tehnologijo

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za neavtomatske

tehtnice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati neavtomatske
tehtnice (v nadaljevanju: tehtnice), področje njihove upora-
be, označevanje ter postopke ugotavljanja skladnosti neav-
tomatskih tehtnic.

Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako MP-5-R 76.

2. člen
Tehtnica je merilo, ki se uporablja za ugotavljanje mase

nekega telesa s pomočjo delovanja sile težnosti na to telo.
Tehtnica je lahko namenjena tudi ugotavljanju drugih, z ma-
so povezanih velikosti, veličin, parametrov ali značilnosti.

Neavtomatska tehtnica po tem pravilniku je tehtnica, ki
pri tehtanju zahteva poseg osebe, ki ravna z njo.

3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, in opis

merila so navedeni v terminološkem delu mednarodnega
priporočila OIML R 76-1 (v nadaljevanju: OIML R 76-1).

Sklicevanje na mednarodno priporočilo OIML R 76-1
izhaja iz članstva Republike Slovenije v Mednarodni organi-
zaciji za zakonsko meroslovje.

Izvirnik mednarodnega priporočila OIML R 76-1 (v an-
gleškem ali francoskem jeziku) je dosegljiv javnosti na Uradu
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljub-
ljani.
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II. PODROČJE UPORABE

4. člen
Ta pravilnik razlikuje med dvema kategorijama področij

uporabe tehtnic:
a) uporaba za:
1. ugotavljanje mase pri komercialnih aktivnostih,
2. ugotavljanje mase za izračunavanje cestnine, kazni,

tarife, premije, takse, honorarja, odškodnine ali podobne
vrste plačila,

3. ugotavljanje mase za izvajanje zakonov ali predpi-
sov; dajanje izvedenskega mnenja v sodnih postopkih,

4. ugotavljanje mase v medicinski praksi za tehtanje
pacientov v namene opazovanja, diagnosticiranja in zdrav-
ljenja,

5. ugotavljanje mase v lekarnah za sestavo zdravil na
podlagi recepta in ugotavljanje mase pri analizi, ki se izvaja v
medicinskih in farmacevtskih laboratorijih,

6. ugotavljanje cene na osnovi mase za neposredno
prodajo v javnosti in priprave predpakiranega blaga;

b) uporaba v namene, ki niso našteti v točki a) tega
člena.

5. člen
Tehtnice, ki se uporabljajo v namene, naštete v točki a)

4. člena, morajo zadovoljiti meroslovne in tehnične zahteve,
navedene v 8. in 10. členu (v nadaljevanju: bistvene zah-
teve).

Če tehtnice vključujejo ali so priključene na naprave, ki
se ne uporabljajo v namene, naštete v točki a) 4. člena, take
naprave niso predmet bistvenih zahtev.

6. člen
Tehtnice se štejejo za skladne z bistvenimi zahtevami

tudi, če ustrezajo zahtevam tistih slovenskih standardov, ki

so prevzeti harmonizirani standardi in vsebujejo bistvene
zahteve.

Seznam slovenskih standardov iz prejšnjega odstavka
objavi minister, pristojen za meroslovje v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

7. člen
Pri tehtnicah, ki vključujejo ali so priključene na več kot

eno kazalno ali izpisovalno napravo in se uporabljajo v na-
mene, naštete v točki a) 4. člena, tiste naprave, ki ponavljajo
rezultate tehtanja in ne morejo vplivati na pravilno delovanje
tehtnice, niso predmet bistvenih zahtev, če so rezultati teh-
tanja prikazani ali zapisani pravilno in neizbrisno z delom
tehtnice, ki izpolnjuje bistvene zahteve iz prvega odstavka 5.
člena, in so dosegljivi obema partnerjema v merjenju.

Če se tehtnice uporabljajo za neposredno prodajo v
javnosti, morajo kazalne in izpisovalne naprave za prodajal-
ca in kupca izpolnjevati bistvene zahteve.

III. MEROSLOVNE ZAHTEVE

8. člen
1. Enote mase
Uporabljene enote mase morajo biti v skladu z odredbo

o merskih enotah (Uradni list RS, št. 2/96). To so:
enote SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram in tona
druge enote, ki niso enote SI: karat pri tehtanju dragih

kamnov
2. Razredi točnosti
2.1. Tehtnice se razvrstijo v točnostne razrede I (po-

sebni), II (visoki), III (srednji) in IIII (navadni) glede na vred-
nost preskusnega razdelka (e) in število preskusnih razdel-
kov (n), ki so navedeni v naslednji preglednici:

Preglednica 1: Razredi točnosti

Najmanjša Število preskusnih razdelkov
zmogljivost (Min) (n=Max/e)

Razred Preskusni razdelek Najmanjša Najmanjša Največja
točnosti (e) vrednost vrednost vrednost

I 0,001 g ≤ e 100 e 50 000 -
II 0,001 g ≤ e ≤ 0 , 0 5  g 20 e 100 100 000

0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000
III 0,1 g ≤ e ≤ 2  g 20 e 100 10 000

5 g ≤ e 20 e 500 10 000
IIII 5 g ≤ e 10 e 100 1 000

Pri ugotavljanju prenosne tarife se najmanjša zmoglji-
vost tehtanja pri tehtnicah točnostnih razredov II in III zmanj-
ša na 5 e.

2.2. Vrednosti razdelka
2.2.1. Dejanski razdelek (d) in preskusni razdelek (e)

morata biti v obliki:
1x10k, 2x10k ali 5x10k enot mase, kjer je k celo števi-

lo ali nič.
2.2.2. Za vse tehtnice, razen za tiste s pomožnimi

kazalnimi napravami, velja:
d=e
2.2.3. Za tehtnice s pomožnimi kazalnimi napravami

veljajo naslednji pogoji:
e = 1x10k g in d<e≤10 d,
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razen za tehtnice točnostnega razreda I z d<10-4 g, za
katere velja e=10-3 g.

3. Razvrstitev tehtnic
3.1. Tehtnice z enim tehtalnim območjem
Tehtnice, opremljene s pomožno kazalno napravo, pri-

padajo točnostnemu razredu I ali II. Za te tehtnice se naj-
manjši vrednosti najmanjše zmogljivosti za ta dva razreda
dobita iz preglednice 1, tako da se v tretjem stolpcu presku-
sni razdelek (e) zamenja z dejanskim razdelkom (d).

Če je d<10-4 g, je lahko največja zmogljivost razreda I
manj kot 50000 e.

3.2. Tehtnice z več tehtalnimi območji
Tehtnice smejo imeti več tehtalnih območij le, če so

tehtalna območja na tehtnicah jasno nakazana. Vsako posa-
mezno tehtalno območje je razvrščeno v skladu s točko 3.1
tega člena. Če tehtalna območja spadajo v različne razrede
točnosti, morajo tehtnice ustrezati najstrožji od zahtev, ki veljajo
za razrede točnosti, v katere spadajo tehtalna območja.

3.3. Tehtnice z več vrednostmi razdelkov
3.3.1. Tehtnice z enim območjem tehtanja imajo lahko

večdelnih tehtalnih območij (v nadaljevanju: tehtnice z več
vrednostmi razdelkov).

Tehtnice z več vrednostmi razdelkov ne smejo biti
opremljene s pomožno kazalno napravo.

3.3.2. Vsako delno tehtalno območje (i) tehtnic z več
vrednostmi razdelkov je določeno s svojo:

– vrednostjo preskusnega razdelka, ei s tem da je
e(i+1)>ei

– največjo zmogljivostjo, Maxi, s tem da je Maxr=Max
– najmanjšo zmogljivostjo, Mini, s tem da je Mini=

Max(i-1) in Min1=Min
kjer so:
i = 1,2,...,r
i = številka delnega tehtalnega območja
r = skupno število delnih tehtalnih območij
Vse zmogljivosti tehtanja so zmogljivosti tehtanja neto

bremena ne glede na uporabljeno vrednost tare.
3.3.3. Delna tehtalna območja so razvrščena v skladu

s preglednico 2. Vsa delna tehtalna območja morajo spadati
v isti razred točnosti, in to v razred točnosti tehtnice.

Preglednica 2: Tehtnice z več vrednostmi razdelka

Najmanjša Število preskusnih razdelkov
zmogljivost (Min)

Razred Preskusni Najmanjša Najmanjša Največja
točnosti razdelek (e) vrednost vrednost(*) vrednost

(n=Maxi/e(i+1)) (n=Maxi/ei)

I 0,001 g≤ ei 100 ei 50 000 –
II 0,001 g≤ ei ≤0,05 g 20 ei 5 000 100 000

0,1 g≤ ei 50 ei 5 000 100 000
III 0,1 g≤ ei 20 ei 500 10 000
IIII 5 g≤ ei 10 ei 50 1 000

(*) Za i = r velja ustrezen stolpec iz preglednice 1, s tem
da se e nadomesti z er.

Kjer so:
i = 1,2,...,r
i = številka delnega tehtalnega območja
r = skupno število delnih tehtalnih območij

4. Točnost tehtnice
4.1. Pri izvajanju postopkov, navedenih v VI. poglavju,

kazalni pogrešek ne sme biti večji od največjega dopustne-
ga pogreška kazanja (v nadaljevanju: NDP), navedenega v
preglednici 3. Pri digitalnem kazanju je treba kazalni pogre-
šek korigirati za pogrešek zaokroževanja.

Največji dopustni pogreški veljajo za neto in tara vred-
nost za vsa možna bremena, razen za prednastavljene vred-
nosti tare.

Preglednica 3: Največji dopustni pogreški

Obremenitev NDP

Razred I Razred II Razred III Razred IIII

0 ≤ m ≤ 50000 e 0 ≤ m ≤ 5000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e
50000 e < m ≤ 200000 e 5000 e < m ≤ 20000 e 500 e < m ≤ 2000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e
200000 e < m 20000 e < m ≤ 100000 e 2000 e < m ≤ 10000 e 200 e < m ≤ 1000 e ± 1,5 e
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4.2. Največji dopustni pogreški tehtnic v uporabi so
lahko dvakratni največji dopustni pogreški, določeni v točki
4.1 tega poglavja.

5. Tehtalni rezultati tehtnice morajo biti ponovljivi in
morajo biti obnovljivi tudi z drugimi kazalnimi napravami ter z
drugimi načini uravnoteženja, ki jih je mogoče uporabiti.

Rezultati tehtanja morajo biti dovolj neobčutljivi na spre-
membe položaja bremena na sprejemniku bremena.

6. Tehtnice morajo reagirati na majhne spremembe v
bremenu.

7. Vplivne veličine in čas
7.1. Tehtnice razredov II, III in IIII, ki se uporabljajo v

nagnjenem položaju, morajo biti dovolj neobčutljive na stop-
njo nagnjenosti, ki lahko obstaja pri normalni namestitvi.

7.2. Tehtnice morajo izpolnjevati meroslovne zahteve v
temperaturnem območju, ki ga določi proizvajalec. Velikost
tega območja mora biti najmanj enaka:

5 °C za tehtnice v razredu I,
15 °C za tehtnice v razredu II,
30 °C za tehtnice v razredu III ali IIII.
Če proizvajalec ni določil temperaturnega območja,

velja temperaturno območje od –10 °C do +40 °C.
7.3. Tehtnice, ki se napajajo iz električnega omrežja,

morajo izpolnjevati meroslovne zahteve tega pravilnika pod
pogoji napajanja, ki so v mejah dopustnih odstopanj.

Tehtnice, ki se napajajo iz baterije, morajo pokazati, če
pade napetost pod najmanjšo zahtevano vrednost, in mora-
jo v takih okoliščinah še naprej pravilno delovati ali pa se
samodejno izklopiti.

7.4. Elektronske tehtnice, razen tiste razredov točnosti
I in II, kadar je e manjši od 1 g, morajo izpolnjevati meroslov-
ne zahteve pri pogojih visoke relativne vlažnosti na zgornji
meji njihovega temperaturnega območja.

7.5. Podaljšano trajanje obremenitve za tehtnice razre-
dov točnosti II, III in IV mora imeti zanemarljiv vpliv na kaza-
nje pri obremenitvi in blizu ničle takoj po razbremenitvi.

7.6. Pod drugimi vplivnimi pogoji mora tehtnica pravil-
no delovati naprej ali pa se mora samodejno izključiti.

9. člen
Druge meroslovne zahteve, ki dopolnjujejo bistvene

zahteve, so navedene v 3. poglavju mednarodnega priporo-
čila OIML R 76-1.

IV. TEHNIČNE ZAHTEVE

10. člen
1. Splošne zahteve
1.1. Načrtovanje in izdelava tehtnic morata zagotavlja-

ti, da tehtnice ob pravilni uporabi in namestitvi ter v okolju,
za katerega so namenjene, ohranijo svoje meroslovne last-
nosti. Prikazana mora biti vrednost mase.

1.2. Če so elektronske tehtnice izpostavljene motnjam,
ne smejo upoštevati posledic pomembnejših napak ali pa jih
morajo samodejno odkriti in pokazati.

Pri samodejnem odkritju večje napake morajo elek-
tronske tehtnice oddati svetlobni ali zvočni alarm, ki mora
trajati, dokler uporabnik ne izvede korektivnega ukrepa ali
dokler je napaka prisotna.

1.3. Zahteve iz točk 1.1. in 1.2. morajo tehtnice izpol-
njevati trajno, v normalnem času, predvidenem za uporabo
takih tehtnic.

Digitalne elektronske naprave morajo vedno izvajati us-
trezen nadzor pravilnega delovanja merilnega procesa, ka-
zalnih možnosti ter shranjevanja in prenosa vseh podatkov.

Ob samodejnem odkritju pomembnejše vztrajne napa-
ke morajo elektronske tehtnice oddati svetlobni ali zvočni
alarm, ki mora trajati, dokler uporabnik ne izvede korektivne-
ga ukrepa ali dokler je napaka prisotna.

1.4. Če je na elektronske tehtnice prek ustreznega
vmesnika priključena zunanja oprema, le-ta ne sme škodlji-
vo vplivati na meroslovne lastnosti tehtnic in njihove merilne
zapise.

1.5. Tehtnice ne smejo imeti značilnosti, ki bi lahko
omogočale nepošteno uporabo, možnosti nenamerne zlo-
rabe pa morajo biti čim manjše. Elementi, ki jih uporabnik ne
sme razstavljati ali naravnavati, morajo biti pred takimi dejanji
zaščiteni.

1.6. Tehtnice morajo biti načrtovane tako, da je mogo-
če izvajati kontrolna določila tega pravilnika in drugih mero-
slovnih predpisov.

2. Kazanje rezultatov tehtanja in drugih vrednosti mase
Kazanje rezultatov tehtanja in drugih vrednosti mase

mora biti točno, nedvoumno in nezavajajoče, kazalna napra-
va pa mora pod normalnimi pogoji uporabe omogočati eno-
stavno razbiranje kazanja.

Imena in znaki enot, navedenih v prvi točki 8. člena
tega pravilnika, morajo biti v skladu z odredbo o merskih
enotah (Uradni list RS, št. 2/96) z dodatkom znaka za
metrični karat, ki je “ct”.

Kazanja, večja od največje zmogljivosti tehtanja (Max),
povečane za 9 e, ne smejo biti mogoča.

Dodatna kazalna naprava je dovoljena samo desno od
decimalne oznake. Razširjena kazalna naprava se sme upo-
rabiti samo začasno, med njenim delovanjem pa mora biti
izpisovanje onemogočeno.

Pokažejo se lahko tudi sekundarna kazanja, vendar le,
če jih ni mogoče zamenjati za primarna kazanja.

3. Izpisovanje rezultatov tehtanja in drugih vrednosti
mase

Izpisani rezultati morajo biti pravilni, primerno razpoz-
navni in nedvoumni. Izpis naj bo jasen, čitljiv, neizbrisen in
trajen.

4. Niveliranje
Če je potrebno, morajo biti tehtnice opremljene z nive-

lirno napravo in kazalnikom niveliranja, ki sta dovolj občutlji-
va, da omogočata pravo namestitev.

5. Ničliranje
Tehtnice so lahko opremljene z napravami za ničlira-

nje. Te naprave morajo omogočiti točno ničliranje in ne
smejo povzročati nepravilnih merilnih rezultatov.

6. Naprave za tariranje in naprave za prednastavljivo
tariranje

Tehtnice imajo lahko eno ali več naprav za tariranje in
eno napravo za prednastavljivo tariranje. Naprave za tarira-
nje morajo omogočati točno ničliranje in zagotavljati pravilno
neto tehtanje. Naprave za prednastavljivo tariranje morajo
zagotavljati pravilno ugotavljanje izračunane neto vrednosti.

7. Tehtnice za neposredno prodajo v javnosti z največ-
jo zmogljivostjo tehtanja, ki ni večja od 100 kg: dodatne
zahteve

Tehtnice za neposredno prodajo v javnosti morajo ka-
zati vse bistvene informacije o tehtanju, pri tehtnicah, ki
izračunavajo znesek, pa morajo kupcu jasno pokazati izra-
čun cene proizvoda, ki se prodaja.

Če je pokazan znesek za plačilo, mora biti točen.
Tehtnice, ki izračunavajo znesek, morajo bistvena ka-

zanja prikazovati dovolj dolgo, da jih kupec lahko pravilno
prebere.

Tehtnice, ki izračunavajo znesek, lahko poleg tehtanja
posameznih artiklov in računanja izvajajo še druge naloge le,
če so vsa kazanja, povezana z vsemi transakcijami, jasno in
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nedvoumno izpisana in primerno razporejena na listku ali
nalepki, ki jo dobi kupec.

Tehtnice ne smejo imeti nikakršnih značilnosti, ki bi
lahko neposredno ali posredno povzročile kazanja, katerih
tolmačenje ne bi bilo preprosto in nedvoumno.

Tehtnice morajo kupce varovati pred nekorektnim po-
slovanjem, ki bi bilo posledica njihovega nepravilnega delo-
vanja.

Pomožne kazalne naprave in razširjene kazalne napra-
ve niso dovoljene.

Dodatne naprave so dovoljene le, če ne morejo pov-
zročiti zlorabe.

Tehtnice, podobne tistim, ki se ponavadi uporabljajo za
neposredno prodajo v javnosti, a ne izpolnjujejo zahtev,
navedenih v tej točki, morajo biti blizu prikazovalnika ozna-
čene z neizbrisno oznako “Ne sme se uporabljati za nepo-
sredno prodajo v javnosti”.

8. Tehtnice z izpisom nalepke z zneskom
Tehtnice z izpisom nalepke z zneskom morajo izpolnje-

vati zahteve za tehtnice, ki izračunavajo znesek in so name-
njene za neposredno prodajo v javnosti, če so te zahteve
uporabne za zadevne tehtnice. Izpis nalepke z zneskom pod
najmanjšo zmogljivostjo tehtanja ne sme biti mogoč.

11. člen
Druge tehnične zahteve, ki dopolnjujejo bistvene zah-

teve 10. člena, so navedene v 4., 5. in 6. poglavju medna-
rodnega priporočila OIML R 76-1.

V. NAPISI IN OZNAKE

12. člen
1. Tehtnice, za katere se v postopku ugotavljanja sklad-

nosti ugotovi, da so skladne z zahtevami tega pravilnika, se
opremijo z osnovno oznako skladnosti in imajo naslednje
napise:

– številko certifikata o odobritvi tipa, če obstaja,
– oznako ali ime proizvajalca,
– razred točnosti, obkrožen z ovalno črto ali z dvema

vodoravnima črtama, povezanima s polkrogoma,
– največjo zmogljivost v obliki Max ...,
– najmanjšo zmogljivost v obliki Min ...,
– vrednost preskusnega razdelka v obliki e=,
in, če je potrebno:
– serijsko številko,
– za tehtnice, ki sestojijo iz ločenih, vendar med seboj

povezanih enot: identifikacijsko oznako vsake enote,
– vrednost razdelka, če je drugačna od e, v obliki

d=...,
– največji prištevalni tarirni efekt, v obliki T = + ...,
– največji odštevalni tarirni efekt, če je drugačen od

Max, v obliki T = – ...,
– vrednost razdelka za taro, če je drugačna od d, v

obliki dT = ...,
– največje varno breme, če se razlikuje od Max, v

obliki Lim ...,
– posebne mejne temperature, v obliki ... °C/... °C,
– razmerje med sprejemnikom bremena in bremenom.
2. Na tehtnicah mora biti mogoče odtisniti ali namestiti

oznako skladnosti oziroma napise. Zagotovljeno mora biti,
da oznake in napisov ni mogoče odstraniti, ne da bi se
poškodovali, in da so oznaka in napisi vidni, ko so tehtnice v
pravilni obratovalni legi.

3. Če se uporabi napisna ploščica, mora biti mogoče
le-to zapečatiti, razen če je ni mogoče odstraniti, ne da bi se
poškodovala. Če je ploščico mogoče zapečatiti, mora biti
mogoče nanjo odtisniti kontrolni znak.

4. Zapisi Max, Min, e, d morajo biti prav tako namešče-
ni blizu prikaza rezultata kazalne naprave, če se tam že ne
nahajajo.

5. Vsaka naprava za merjenje bremena, ki je priključe-
na ali je lahko priključena na enega ali več sprejemnikov
bremena, mora nositi ustrezne napise, povezane z omenje-
nimi sprejemniki bremena.

13. člen
Druge tehtnice morajo nositi:
– oznako ali ime proizvajalca,
– največjo zmogljivost tehtanja v obliki Max ...
Te tehtnice ne smejo biti opremljene z osnovno oznako

skladnosti.

14. člen
Če tehtnice, ki se uporabljajo za katerega od namenov,

navedenih v 4.a členu tega pravilnika, vključujejo ali so
priključene na naprave, ki niso predmet ugotavljanja sklad-
nosti po 16. členu, mora vsaka od teh naprav nositi oznako,
ki omejuje njeno uporabo. Oznaka sestoji iz velike črke “M”,
ki je natisnjena v črni barvi na rdečem ozadju na kvadratu,
velikem najmanj 25 mm x 25 mm, z dvema sekajočima se
diagonalama, ki tvorita križ. Ta oznaka naj bo odtisnjena ali
nameščena na naprave vidno in neodstranljivo.

15. člen
Vsi napisi, oznake in izpisi rezultatov morajo biti v slo-

venskem jeziku.

VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

16. člen
1. Skladnost tehtnic z bistvenimi zahtevami, določeni-

mi s tem pravilnikom, je mogoče potrditi po enem od na-
slednjih dveh postopkov:

(a) z odobritvijo tipa , ki ji sledi prva overitev.
Tipska odobritev ni obvezna za tehtnice, ki ne uporab-

ljajo elektronskih naprav in katerih naprava za merjenje bre-
mena ne uporablja vzmeti za uravnoteženje bremena;

(b) z neposredno overitvijo posamične tehtnice.
Če so tehtnice predmet drugih predpisov, ki pokrivajo

druge vidike in, ki prav tako zahtevajo označitev z oznako
skladnosti, slednja pomeni, da se tudi za te tehtnice šteje,
da so v skladu z določbami teh predpisov.

17. člen
Pregled in preskušanje tehtnice v okviru zahteve za

tipsko odobritev se opravita na tehtnici, ki je primerek name-
ravane proizvodnje, ter praviloma na celotni tehtnici.

Pregled tehtnice vsebuje tudi preverjanje proizvajalče-
vih pisnih navodil za uporabo, da se ugotovi, ali so postopki
jasno navedeni.

Za preskus se tehtnico ne razstavlja na sestavne dele.
Če velikost tehtnice ni primerna za njegovo preskušanje kot
celote ali če se preskuša posamezen sestavni del (kazalna
naprava, merilna celica, mehanski in električni priključni
elementi), se lahko napravi preskus:

– s simulacijo,
– z ločitvijo posameznih modulov in naprav.
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18. člen
Postopki za ugotavljanje skladnosti tehtnice z zahteva-

mi tega pravilnika (s tipskim pregledom in overitvijo) so nave-
deni v mednarodnem priporočilu OIML R 76-1 v 8. točki ter
v dodatkih A in B.

19. člen
Prve overitve se izvedejo z ustreznimi kalibriranimi utež-

mi, ki ne smejo imeti večji dopustni pogrešek od 1/3 naj-
večjega dopustnega pogreška tehtnice za položeno breme.

V primeru posebnih konstrukcij ali dvomljivih rezultatov
se lahko poleg preskusov, določenih v 18. členu, izvedejo
še drugi preskusi. Če je potrebno, se lahko od vložnika
zahteve za prvo overitev zahteva, da priskrbi ustrezne uteži,
preskusno opremo in strokovno osebje, da izvedejo zahte-
vane preskuse.

20. člen
Največji dopustni pogreški pri rednih in izrednih overi-

tvah so enaki kot pri prvih overitvah. Največji dopustni po-
greški pri kontrolnih pregledih meril v uporabi so določeni v
točki 4.2 8. člena.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Tehtnice v uporabi in tehtnice, izdelane do uveljavitve

tega pravilnika, ki imajo veljavno odobritev tipa, se lahko
dajejo v overitev, če izpolnjujejo pogoje glede NDP in števila
razdelkov, predpisanih s tem pravilnikom.

Tehtnice, ki izpolnjujejo pogoje glede NDP in števila
razdelkov iz tega pravilnika in ki so v skladu z drugimi pogoji,
določenimi s pravilnikom o metroloških pogojih za neavto-
matske merilnike mase – tehtnice točnostnih razredov I, II,
III in IIII (Uradni list SFRJ, št. 4/87), se smejo dajati v promet
in uporabo še do 1. 1. 2003.

22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha upo-

rabljati pravilnik o metroloških pogojih za neavtomatske me-
rilnike mase – tehtnice točnostnih razredov I, II, III in IIII
(Uradni list SFRJ, št. 4/87).

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

nem listu RS.

Št. 009-16/98
Ljubljana, dne 5. januarja 1999

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

237. Pravilnik o vsebini, programu in načinu
opravljanja izpita za izvršitelja

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 280. člena zako-
na o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) mini-
ster za pravosodje izdaja

P R A V I L N I K
o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita

za izvršitelja

1. člen
Ta pravilnik določa vsebino, program in način opravlja-

nja izpita za izvršitelja, vodenje evidenc o izpitih, vsebino in
obliko prijave na izpit, zapisnik o poteku izpita in potrdilo o
opravljenem izpitu.

2. člen
Izpit za izvršitelja (v nadaljnjem besedilu: izpit) lahko

opravlja, kdor izpolnjuje pogoje iz 1. do 4., 6. in 7. točke
prvega odstavka 280. člena zakona o izvršbi in zavarovanju.

3. člen
Izpit obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
1. Državni organi, sodišča in drugi pravosodni organi:
– organizacija državne uprave;
– organizacija in vrste sodišč;
– pristojnosti sodišč;
– sodni red;
– notariat;
– odvetništvo;
– državno pravobranilstvo.
2. Izvršilni postopek:
– izvršilni postopek;
– upravni postopek in upravni spor – v delu, ki se

nanaša na izvršbo;
– pravdni postopek – subsidiarna uporaba zakona o

pravdnem postopku;
– posebni in upravni postopki (carinski, davčni).
3. Materialni predpisi, ki urejajo:
– statusno-pravno ureditev dolžnikov,
– gospodarske, javne in zasebne družbe, zavode, sa-

mostojne podjetnike, posameznike;
– vrednostne papirje;
– obligacijska razmerja;
– stvarno-pravna razmerja;
– računovodstvo in finance.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, letno izdela po-

drobnejši program priprave na izpit in seznam potrebne
literature.

4. člen
Kandidat za izvršitelja, ki je že opravil strokovni izpit v

skladu z drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki določajo
vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov v državni upra-
vi ali v sodstvu, opravlja preizkus znanja samo iz tistih podro-
čij programa tega pravilnika, ki niso bila zajeta s programom
strokovnega izpita, ki ga je že opravil.

Kandidat lahko opravlja izpit na način iz prejšnjega
odstavka pod pogojem, da je opravljal strokovni izpit v skla-
du z drugimi predpisi največ 1 leto pred dnem vložitve prija-
ve na izpit po tem pravilniku.

5. člen
Kandidat za izvršitelja opravlja izpit pred tričlansko izpit-

no komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
Člane izpitne komisije in zapisnikarja imenuje minister,

pristojen za pravosodje.
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Sestavo izpitne komisije, dan, uro in kraj opravljanja
izpita določi minister, pristojen za pravosodje.

Člani izpitne komisije morajo imeti VII. stopnjo izobraz-
be pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit. Zapisni-
kar mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe.

Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju
pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji,
nagrada pa le, če se izpiti izvajajo izven rednega delovnega
časa. Višina nagrade se izplača v skladu s predpisi, ki veljajo
za izvajanje strokovnih izpitov v državni upravi.

6. člen
Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravil-

nost poteka izpita.
Zapisnikar vodi zapisnik o poteku izpita in opravlja dru-

ge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.

7. člen
Kandidat za izvršitelja, ki želi opravljati izpit, pošlje prija-

vo ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, na obrazcu št. 1,
ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.

Minister, pristojen za pravosodje ugotovi, ali kandidat
za izvršitelja izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita. O tem
izda odločbo, ki jo pošlje kandidatu za izvršitelja najkasneje
v 30 dneh po prejetju njegove prijave.

V odločbi, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi
dan, ura in kraj opravljanja izpita ter sestava izpitne komisije.
Odločba se pošlje kandidatu za izvršitelja najmanj 15 dni
pred dnem, določenim za izpit.

8. člen
Izpit za izvršitelja je sestavljen iz pisnega in ustnega

dela.
Kandidat za izvršitelja opravlja najprej pisni del izpita.

Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop k
ustnemu delu izpita.

Kandidat za izvršitelja ima za izdelavo pisne naloge na
razpolago največ 6 šolskih ur.

Pisni del izpita obsega izdelavo naloge, ki jo pripravi
predsednik izpitne komisije v skladu s programom, določe-
nim s tem pravilnikom.

Če izpit za izvršitelja opravlja naenkrat več kot deset
kandidatov za izvršitelja, se opravljanje pisnega dela izpita
lahko izvede v obliki testa.

9. člen
Pri ustnem delu izpita kandidat za izvršitelja odgovarja

na vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci po programu,
določenem v tem pravilniku, ter na vprašanja v zvezi s pisno
nalogo.

Ustni del izpita opravlja kandidat najkasneje v roku 3
dni po opravljenem pisnem delu izpita.

10. člen
Pri pisni nalogi, ki obsega praktično nalogo, lahko kan-

didat uporablja zakone, podzakonske akte ter drugo stro-
kovno literaturo.

11. člen
Pisno nalogo oceni izpitna komisija na obrazložen pred-

log predsednika izpitne komisije, ki je nalogo pregledal, z
opisnima ocenama “uspešno” ali “neuspešno”.

12. člen
Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija tako, da po

ločenih opisnih ocenah iz vsakega dela izpita ugotovi enot-
no oceno “izpit je opravil(a)” ali “izpit ni opravil(a)”.

Rezultate izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob
navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandida-
ta, takoj po končanem celotnem izpitu.

13. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o opravlje-

nem izpitu na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika
in je objavljen skupaj z njim. V potrdilu se navede, da je
kandidat za izvršitelja opravil izpit za izvršitelja v skladu s tem
pravilnikom. Potrdilo podpišeta minister, pristojen za pravo-
sodje in predsednik izpitne komisije. Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme
enega kandidat za izvršitelja, drugi pa ostane v spisu mini-
strstva, pristojnega za pravosodje.

14. člen
Kandidat za izvršitelja, ki izpita ni opravil, ga sme pono-

viti le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija. Kandidat za
izvršitelja, ki je uspešno opravil pisni del izpita, le-tega ne
ponavlja.

15. člen
Če kandidat brez upravičenega razloga določenega

dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi izpita oziroma, če o
tem pisno ne obvesti ministrstva, pristojnega za pravosodje
najmanj osem dni pred izpitnim rokom, ali če odstopi, ko je
že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.

16. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata posebej vodi

zapisnik na obrazcu št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika in
je objavljen skupaj z njim. Zapisnik mora vsebovati ime in
priimek ter naslov kandidata, zaposlitev kandidata, sestavo
komisije, datum preizkusa znanja, vprašanja ustnega dela
izpita, ločeni oceni pisnega in ustnega dela ter skupno
oceno. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpiše-
jo predsednik izpitne komisije, člani izpitne komisije in zapi-
snikar.

17. člen
Za vsakega kandidata za izvršitelja se vodi spis, ki

vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, odločbo iz 7. člena tega
pravilnika, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.

18. člen
Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco izpitov za izvr-

šitelje, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– številko spisa kandidata za izvršitelja,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– datum opravljanja izpita,
– uspeh na izpitu.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 435-2/99
Ljubljana, dne 26. januarja 1999.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje
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238. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo
izvršitelja

Na podlagi petega odstavka 280. člena zakona o izvrš-
bi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) izdaja minister
za pravosodje

P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se

nanašajo na prostore in opremo izvršitelja

1. člen
Ta pravilnik predpisuje minimalne tehnične in druge

pogoje, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja.

2. člen
Prostori izvršitelja in oprema, s katero se opravlja po-

slovanje izvršitelja, morajo ustrezati pogojem, ki so predpi-
sani s tem pravilnikom in z drugimi predpisi (sanitarno-zdrav-
stveni predpisi, predpisi o graditvi objektov, o varstvu okolja,
o urejanju naselij, o varstvu pri delu in o varstvu pred poža-
rom).

3. člen
Prostori, potrebni za opravljanje dela izvršitelja so:
– pisarna izvršitelja,
– pomožni prostori,
– skladiščni prostor.

4. člen
Za pisarno izvršitelja se po določbah tega pravilnika

štejejo prostori, kjer ima izvršitelj svoj sedež in opravlja svoje
poslovanje.

Pisarna izvršitelja mora imeti opremo za poslovanje,
zlasti pa:

– pisalni stroj ali računalnik s tiskalnikom;
– omaro za spise (evidenco);
– telefonski priključek;
– prostor za stranke.

5. člen
Pomožni prostori so zlasti sanitarije z mrzlo in toplo

vodo.
Pomožni prostori so lahko del pisarne ali pa v njeni

neposredni bližini.

6. člen
Skladiščni prostor je prostor, namenjen hrambi zarub-

ljenih stvari, ki glede na svojo naravo ne zahtevajo posebne-
ga načina ali tehnologije hrambe.

Če narava zarubljene stvari zahteva poseben način ali
tehnologijo hrambe, je izvršitelj dolžan v vsakem konkret-
nem primeru zagotoviti ustrezne prostore za hrambo takšne
stvari.

7. člen
Za prevoz zarubljenega blaga mora imeti izvršitelj pri-

merno vozilo za prevoz tovora.
Za primerno vozilo iz prejšnjega odstavka se šteje regi-

strirano tovorno vozilo, z nosilnostjo najmanj 500 kg, ali
registrirano osebno vozilo s priklopnim vozilom, katerega
nosilnost je najmanj 400 kg.

8. člen
Minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na

zunanjo in notranjo ureditev prostorov in opreme, so:
1. zunanjost prostora mora biti gradbeno dokončana;
2. ob vhodu v zgradbo, kjer je sedež izvršitelja, mora

biti na pročelju zgradbe na vidnem mestu pritrjena napisna
tabla v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijske znake
za izvršitelja;

3. prostor pred prostorom mora biti varen, neoviran in
osvetljen;

4. vhod v prostor je lahko z ulice, ceste ali javnega
prehoda in ne sme biti skupen z vhodom v stanovanjske
prostore;

5. notranjost prostora mora biti gradbeno dokončana
in izdelana iz materialov, ki se lahko čistijo oziroma vzdržu-
jejo;

6. v prostorih morajo biti zagotovljeni ustrezni mikrokli-
matski pogoji;

7. višina prostora ne sme biti nižja od 2,4 metra.

9. člen
Posebni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nana-

šajo na ureditev pisarne izvršitelja in opreme, so:
1. prostor mora biti ustrezno osvetljen, z možnostjo

prezračevanja (naravno prezračevanje ali z napravami za
umetno prezračevanje) in ogrevan;

2. oprema mora biti tehnično brezhibna, izdelana iz
materialov, ki se lahko čistijo in vzdržujejo;

3. razporeditev opreme mora zagotavljati varno gibanje
strank in delo zaposlenih.

10. člen
Posebni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nana-

šajo na skladiščni prostor:
1. površina skladiščnega prostora mora biti najmanj

30 m2;
2. skladiščni prostor mora biti fizično ločen od ostalih

poslovnih prostorov, lahko je tudi dislociran od sedeža izvr-
šitelja, vendar ne izven območja okrajnega sodišča, za kate-
ro je imenovan;

3. skladiščni prostor mora biti opremljen tako, da zago-
tavlja varno in smotrno hrambo zarubljenega blaga;

4. skladiščni prostor mora biti primerno osvetljen in
imeti možnost prezračevanja, ogrevanja ali hlajenja;

5. nepoklicanim osebam mora biti onemogočen vstop;
6. če je skladiščni prostor dislociran od sedeža, mora

biti zagotovljena raba pomožnih prostorov, zlasti tistih, dolo-
čenih s tem pravilnikom.

Če je skladiščni prostor dislociran od sedeža izvršite-
lja, mora biti označen z enakimi identifikacijskimi znaki kot
sedež izvršitelja.

11. člen
Izvršitelj je dolžan prostore in opremo redno vzdrževati

tako, da ob vsakem času dosega minimalne tehnične in
druge pogoje, določene s tem pravilnikom.

12. člen
Pred imenovanjem izvršitelja, posebna komisija, ki jo

imenuje minister, pristojen za pravosodje preveri, če opre-
ma in prostori izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.

Organ, ki vrši nadzor nad poslovanjem izvršitelja, lahko
vsak čas opravi nadzor nad izpolnjevanjem minimalnih teh-
ničnih in drugih pogojev, določenih s tem pravilnikom.
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13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 435-2/99
Ljubljana, dne 26. januarja 1999.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje

239. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) ter
v skladu z določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št.
87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za

zaposlene v državni upravi

Od 1. januarja 1999 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 8.926 SIT;
– študentom 18.278 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubillejih:
– za 10 let delovne dobe 45.320 SIT;
– za 20 let delovne dobe 67.981 SIT;
– za 30 let delovne dobe 90.641 SIT;
3. solidarnostne pomoči 90.641 SIT;
4. kilometrina 35,94 SIT;
5. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilo-
meter 17,97 SIT;

6. terenski dodatek 776 SIT.

Št. 0102/5-142/1-99/1
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

Mirko Bandelj l. r.
Minister

za notranje zadeve

BANKA SLOVENIJE

240. Sklep o določitvi višine tolarskega depozita

Na podlagi 3. točke sklepa o vplačilu tolarskega depo-
zita za finančne kredite najete pri tuji osebi (Uradni list RS,
št. 6/99) in na podlagi 19. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o določitvi višine tolarskega depozita

1
Višina tolarskega depozita iz 3. točke sklepa o vplačilu

tolarskega depozita za finančne kredite najete pri tuji osebi
znaša 0 % črpanega kredita.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. februarja 1999.

Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

241. Sklep o vplačilu tolarskega depozita za finančne
kredite najete pri tuji osebi

Na podlagi 22. člena zakona o kreditnih poslih s tujino
(Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o vplačilu tolarskega depozita za finančne

kredite najete pri tuji osebi

1
Ta sklep določa in ureja dolžnost in postopek vplačila

tolarskega depozita za finančne kredite, najete pri tuji osebi.

2
Domača oseba, razen Republike Slovenije, Slovenske

izvozne družbe in pooblaščene banke, je dolžna za dobo
dveh let vplačati na račun Banke Slovenije tolarski depozit
ob črpanju, in sicer v primeru:

– ko črpa sredstva iz naslova kreditne pogodbe s tujo
osebo – za del, ki ni namenjen takojšnjemu plačilu lastne
obveznosti do tujine, ki pa ne smejo biti prevzete obvez-
nosti;

– ko črpa sredstva, ki po svoji vsebini ali ekonomski
posledici ustrezajo najetju finančnega kredita.

3
Višino depozita za posamezno obdobje določi v odvi-

snosti od priliva kapitala v Republiko Slovenijo s posebnim
sklepom guverner Banke Slovenije. Višino depozita določi
kot odstotek od črpanega kredita, in sicer v višini od 0% do
30%.

Za izračun depozita se uporabi odstotek iz gornjega
odstavka te točke, ki velja na dan posameznega črpanja
kredita.

4
Tolarski depozit se vplača na račun Banke Slovenije št.

85000-82080 ali na poravnalni račun Banke Slovenije
(BSLJSI2X).

Za izračun višine tolarskega depozita se uporabi sred-
nji tečaj Banke Slovenije na dan vplačila tolarskega depo-
zita.

Tolarski depozit se ne obrestuje.

5
Ob vplačilu tolarskega depozita je dolžan zavezanec za

plačilo tolarskega depozita sporočiti Banki Slovenije, Poslo-
vanje s tujino, številko žiro računa domače osebe, na kate-
rega bo Banka Slovenije ob zapadlosti nakazala vplačani
tolarski depozit.
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6
Pooblaščena banka opravi nakazilo na žiro račun le v

primeru, ko domača oseba predloži dokazilo o opravljenem
vplačilu tolarskega depozita. Pooblaščena banka je dolžna
dokazilo hraniti skupaj z dokumentacijo o prilivu, ki je bil
osnova za vplačilo tolarskega depozita.

7
Kolikor je s posebnim sklepom izdanim na podlagi

prvega odstavka tretje točke tega sklepa določen odstotek,
ki je višji od 0 in pooblaščena banka v roku dveh delovnih
dni po dnevu priliva:

– ni prejela ustreznega podatka o osnovi priliva oziro-
ma odliva v skladu z navodilom o načinu opravljanja plačilne-
ga prometa s tujino (Uradni list RS, št. 42/98 in 1/99) ali

– ni prejela dokazila iz prejšnje točke,
in priliv presega 1,0 mio SIT, je pooblaščena banka

dolžna priliv vrniti v tujino.

8
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep

o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri
tujih osebah (Uradni list RS, št. 8/95, 10/95, 30/96,
41/96, 77/96, 29/97 in 73/97). Tolarski depoziti, vplača-
ni na račun Banke Slovenije do uveljavitve tega sklepa, se
vrnejo v skladu z določbami sklepa, ki je veljal v času vplačila.

9
Domača oseba je dolžna ob črpanju kredita, registrira-

nega pred veljavnostjo tega sklepa, vplačati tolarski depozit
v višini in pod pogoji, ki so veljali ob registraciji kredita, razen
če se odloči za režim, določen s tem sklepom.

10
Ta sklep začne veljati 1. februarja 1999.

Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

242. Sklep o zagotavljanju likvidnosti za stanja na
skrbniških računih pri bankah

Na podlagi 40. in 20. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o zagotavljanju likvidnosti za stanja na

skrbniških računih pri bankah

1
Banka je dolžna devizna sredstva prejeta iz naslova

portfeljske naložbe tuje osebe, ki banki ni dala izjave v
skladu s točko 101.f c) navodila o načinu opravljanja plačil-
nega prometa s tujino, najprej ponuditi v odkup Banki
Slovenije.

Kolikor Banka Slovenije odkupi sredstva iz prejšnjega
odstavka, jih odkupi po nakupnem tečaju Banke Slovenije.

2
Banka mora za višino stanja na skrbniškem računu

99930 – upnik za vrednostne papirje, kupiti pravico do
nakupa deviz (v nadaljevanju: pravica) pri Banki Slovenije.

Banka nakup pravice knjiži zunajbilančno v breme ra-
čuna 9913 – dolžniki po valutnih opcijah in v dobro računa
9963 – upniki po valutnih opcijah.

Banka mora zagotavljati, da je vrednost kupljenih pra-
vic ves čas enaka najmanj stanju na računu 99930 in za ta
namen dodatno kupiti pravico pri Banki Slovenije, kadar ji
stanje že kupljenih pravic ne zadošča za pokritje stanja na
skrbniških računih.

3
Pravice so trimesečne in jih je mogoče izkoristiti vsak

delovni dan znotraj četrtletja. Pravice ugasnejo s pretekom
zadnjega dne v četrtletju.

Premijo za nakup pravice določi guverner Banke Slo-
venije s posebnim sklepom najmanj pet delovnih dni pred
iztekom četrtletja.

Višina premije za nakup pravice znotraj četrtletja se
določi v sorazmerju z dejanskim številom dni od dneva pove-
čanja stanja na računu, ki zahteva dodaten nakup pravice,
do zadnjega dne četrtletja.

Poravnalni tečaj pravice je tečaj Banke Slovenije za
nakup deviz za vpis 120-dnevnih blagajniških zapisov Banke
Slovenije v tujem denarju na dan, ko banka poda zahtevek
za koriščenje pravice.

4
Kupljeno pravico je možno izkoristiti samo ob deviz-

nem odlivu v tujino zaradi zmanjšanja stanja na skrbniškem
računu 99930 v tekočem četrtletju.

Za odlive, za katere je bil banki dan nalog do zadnjega
dne v preteklem četrtletju, lahko banka koristi pravico iz
preteklega četrtletja do preteka tretjega delovnega dne v
tekočem četrtletju.

5
Banka je dolžna naložbo tuje osebe v vrednostne pa-

pirje, knjižene na računu 99930, tržno ovrednotiti na zadnji
dan četrtletja in nato do petega delovnega dne v naslednjem
četrtletju kupiti pravico v višini tako ugotovljenega stanja na
računu 99930. Vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi,
banka vrednoti po nabavni ceni, pri tem upošteva metodo
drsečih povprečnih cen.

6
Banka je dolžna naložbe tujih oseb v vrednostne papir-

je na računu 8811 z dnem začetka uporabe tega sklepa
preknjižiti na račun 99930 in 99430, hkrati banka ukine
knjiženja na računih 4811, 4812 in 4813.

Banka je dolžna v roku petih delovnih dni po začetku
uporabe tega sklepa kupiti pravico v višini stanja na računu
99930 na dan 31. 1. 1999, s tem, da se višina premije
določi skladno s tretjim odstavkom 3. točke tega sklepa.

7
Kršitve pogodb sklenjenih na podlagi tega sklepa se

štejejo za kršitev tega sklepa.

8
Premijo za nakup pravice za prvo četrtletje 1999. leta

določi guverner Banke Slovenije s posebnim sklepom naj-
kasneje na dan veljavnosti tega sklepa.
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9
Guverner Banke Slovenije lahko izda navodilo za izva-

janje tega sklepa.

10
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 31. januarja 1999.

Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

243. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do
nakupa deviz

Na podlagi 8. točke v zvezi z drugim odstavkom
3. točke sklepa o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrb-
niških računih pri bankah (Uradni list RS št. 6/99) in na
podlagi 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o določitvi premije za nakup pravice

do nakupa deviz

1
Premija za nakup pravice do nakupa deviz iz druge

točke sklepa o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrbniš-
kih računih pri bankah (Uradni list RS, št. 6/99) v prvem
četrtletju 1999 znaša 2,5% višine kupljenih pravic.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 31. januarja 1999.

Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

244. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s
terjatvami bank

Na podlagi 47. in 20. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o prenehanju veljavnosti sklepa o usklajevanju

neto povečanja obveznosti bank
s terjatvami bank

1
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s terjatvami
bank (Uradni list RS, št. 71/96).

2
Ta sklep začne veljati 31. januarja 1999.

Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

245. Sklep o spremembah in dopolnitvi navodila o
načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95)
in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvi navodila o načinu

opravljanja plačilnega prometa s tujino

1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s

tujino (Uradni list RS, št. 42/98 in 1/99) se prvi odstavek
101.c točke spremeni tako, da glasi:

“Pri plačilu iz tujine iz naslova prodaje delnic domače
gospodarske družbe tuji osebi, s katero tuja oseba pridobi
več kot 10% glasovalnih pravic gospodarske družbe oziro-
ma več kot 10% udeležbo v osnovnem kapitalu gospodar-
ske družbe, mora tuja ali domača oseba banki predložiti
dokumentacijo, iz katere nedvoumno izhaja, da s tem naku-
pom oziroma skupaj z že realiziranim nakupom, tuja oseba
pridobiva več kot 10% glasovalnih pravic družbe oziroma
več kot 10% udeležbo v osnovnem kapitalu gospodarske
družbe.”

2
V tretjem odstavku 101.c točke za piko doda nov sta-

vek, ki glasi:
“Tako ravna banka tudi v primeru nakupa dolžniškega

papirja s strani tuje osebe ob privatni izdaji, ki se šteje za
kreditni posel in mora biti registriran v skladu z zakonom o
kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95)
in sklepom o pogojih in načinu registracije in spremljanja
kreditnih poslov s tujino (Uradni list RS, št. 80/98).”

3
V 101.f točki a) se knjiženje spremeni tako, da glasi:
“– v breme računa 8810,
– v dobro računa 1081,
– v breme računa 99430 – dolžniki za vrednostne

papirje, kjer so knjiženi tudi nakupi lastniških vrednostnih
papirjev, za katere tuja oseba ni dala izjave v skladu z določ-
bo točke 101.f c),

– v dobro računa 99930 – upniki za vrednostne papir-
je, kjer so knjiženi tudi nakupi lastniških vrednostnih papir-
jev, za katere tuja oseba ni dala izjave v skladu z določbo
točke 101.f c)”.

4
V 101.f točki b) se drugi par knjiženja spremeni tako,

da glasi:
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“– v breme računa 99430
– v dobro računa 99930".

5
V prvi alinei prvega odstavka 101.f točke c) se beseda

“sedmih” nadomesti z besedo “štirih” in spremenita se ra-
čun “9943”, ki postane račun “99431” in račun “9993”, ki
postane račun “99931”.

6
V 101.f točke c) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Banka je dolžna na dan uveljavitve tega sklepa stanja,

ki jih izkazuje na računu 9943, preknjižiti na račun 9432 in
stanja na računu 9993 na račun 99932”.

7
V 101.g točki se knjiženje spremeni tako, da glasi:
“– v breme računa 99930 ali 99931 ali 99932
– v dobro računa 99430 ali 99431 ali 99432

– v breme računa 1000
– v dobro računa 1081

– v breme računa 1081
– v dobro računa 8810

– v dobro računa 78810
– v breme računa 8810

– v dobro računa 3100
– v breme računa 3810".

8
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov,

se v šifrantu plačil iz tujine in plačil v tujino v podnaslovu
tekoči račun – blago v postavki 112 spremeni tekst v okle-
paju tako, da se glasi:

»(do 10 milijonov tolarjev)«.

9
Ta sklep začne veljati 1. februarja 1999.

Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

246. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega
zbora prešel na naslednjega kandidata z liste
kandidatov Združena lista socialnih demokratov
– ZLSD v VII. volilni enoti za volitve poslancev v
državni zbor

Glede na sklep Državnega zbora Republike Slovenije,
s katerim je ugotovil, da je Borisu Soviču prenehal mandat
poslanca Državnega zbora na podlagi 9. člena zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94) je Repub-
liška volilna komisija na 27. seji dne 20. januarja 1999, na
podlagi 17. in 37. člena zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95)

u g o t o v i l a,

da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na na-
slednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista social-
nih demokratov – ZLSD v VII. volilni enoti za volitve poslan-
cev v državni zbor.

To je: Jožef Jagodnik, roj. 13. 2. 1949, stanujoč v
Mariboru, Tomšičeva 14c.

Kandidat je dne 19. januarja 1999 podal izjavo, da
sprejema mandat.

Št. 18-4/96-1/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

Republiška volilna komisija

Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.

Člani:
Janez Srebot l. r.
Slobodan Rakočevič l. r.
Igor Kaučič l. r.
Marija Bukovec Marovt l. r.
Miroslava Palhartinger l. r.

247. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 9. okrajni
volilni komisiji 1. volilne enote

Na podlagi sklepa 7. seje Republiške volilne komisije z
dne 1. 10. 1997 v zvezi z določbami 33. in 34. člena
zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in
60/95) izdajam

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 9. okrajni volilni

komisiji 1. volilne enote

Razreši se dolžnosti namestnika člana: Pavel Pintar
in imenuje za namestnika člana: Andrej Poljanšek, sta-

nujoč Jezerska ul. 8, Žiri.

Št. 1-1/97-1/9
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

Republiška volilna komisija

Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

248. Pravila igre na srečo Hokej 2000

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in statuta Hokejske zveze Slovenije je Predsedstvo
HZS na 2. seji, dne 2. 12. 1998, ki jih je potrdil IO HZS na
34. seji dne 18. 1. 1999 sprejelo



Stran 442 / Št. 6 / 29. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije

P R A V I L A
igre na srečo Hokej 2000

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Po teh pravilih prireja Hokejska zveza Slovenije, Ce-

lovška 25, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: HZS) igro na
srečo HOKEJ 2000, kot klasično blagovno-denarno igro na
srečo – številčno loterijo (v nadaljnjem besedilu: igra).

Finančna sredstva pridobljena z igro na srečo iz prejš-
njega odstavka so namenjena izboljšanju infrastrukture v
hokeju ter za pripravo in tekmovanja slovenskih hokejskih
reprezentanc.

2. člen
Pravila so obvezujoča za HZS, prodajalce in druge

osebe, ki so pooblaščene za prodajo srečk ter za udeležen-
ce, ki že s samim nakupom srečke priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Pravila so objavljena v časopisu Loterije in na vseh
prodajnih mestih.

Na zahtevo udeleženca v igri je prodajalec dolžan dati
ta pravila na vpogled.

Srečke so naprodaj na celotnem območju Republike
Slovenije.

3. člen
Udeleženec igre je imetnik veljavne srečke. Veljavna

srečka je tista, ki izpolnjuje vse elemente iz 5. člena teh
pravil. Vsak prinesitelj se v skladu s temi pravili šteje za
lastnika srečke.

II. NAČIN PRIREJANJA

4. člen
Igra se prireja od 1. 2. 1999 do 31. 3. 1999. V prodaji

je 690.000 srečk.

5. člen
Na vsaki srečki so naslednji elementi:
Na prvi strani:
– ime in znak prireditelja, Hokejska zveza Slovenije,
– datum žrebanja, 2. 4. 1999,
– ime srečke, HOKEJ 2000,
– cena srečke, 500 SIT,
– šestmestna serijska številka srečke, N 000000,
– sklad za dobitke znaša 138,645.189;
– dobitki:

– 4x10 milijonov SIT,
– 44 avtomobilov,
– 4x potovanje okoli sveta,

– logotip – Industrijaimport,
– logotip – Airpass.

Na zadnji strani: Logotipa sponzorjev. Telekom in Ti-
skarna Jože Moškrič.

Na vsaki srečki je na desni strani polje, v katerem je
natisnjena šestmestna serijska številka za žrebanje blagov-
nih in denarnih dobitkov. Natisnjena serijska številka je eno-
lično določena izmed množice števil med 1 in 690.000.

6. člen
Prodaja srečk se zaključi 31. 3. 1999.

7. člen
Prodajalec mora vse neprodane srečke dostaviti HZS

do 1. 4. 1999 do 12. ure

8. člen
Cena srečke je 500 SIT. Vrednost vseh izdanih srečk

znaša 345,000.000 SIT

III. VRSTE DOBITKOV, NAČIN ŽREBANJA
IN UGOTAVLJANJA DOBITKOV

9. člen
V javnem žrebanju, ki bo 2. 4. 1999 ob 13. uri v

prostorih Loterije Slovenije, bodo izžrebani naslednji do-
bitki:
– 4 x 10,000.000 SIT

– 4 x potovanje okoli sveta vrednost: 4,400.000 SIT,

– 44 avtomobilov, in sicer:

1 x Subaru Legacy 2.0 Wagon JA vrednost: 4,302.000 SIT,

1 x Subaru Forester 2.0 GX/WZ vrednost: 4,877.000 SIT

25 x Proton 313 GLSi – Racing vrednost: 1,780.000 SIT x 25 =
= 44,500.000 SIT

1 x Xantia 1.8i SX vrednost: 3,007.060 SIT

8 x Xsara 1.4i Coupe vrednost: 1,803.860 SIT x 8 =
= 14,430.880 SIT

5 x Xsara 1.6i SX Break vrednost: 2,358.460 SIT x 5
= 11.792.300 SIT

1 x Xsara 2.0i 16V VTS vrednost: 3,688.352 SIT

1 x Xsara 2.0i 16 V VTS vrednost: 3,750.253 SIT

1 x Xsara 2.0i 16V VTS vrednost: 3,897.344 SIT

Skupna vrednost 138,645.189 SIT

10. člen
Za blagovne in denarne dobitke se izžrebajo serijske

številke srečk. Dobitke se izžreba iz šestih bobnov, ki so
označeni s številkami 1, 2, 3, 4, 5 in 6. V prvih petih bobnih
so številke od 0 do 9, v šestem pa od 0 do 6, pri čemer se v
prvem bobnu žrebajo enice, v drugem desetice, v tretjem
stotice, v četrtem tisočice, v petem desettisočice in v še-
stem stotisočice.

11. člen
Žrebanje dobitkov nadzira komisija, ki jo sestavljajo

predsednik in dva člana. Komisijo določi predsedstvo HZS,
ki jo potrdi nadzorni organ. Tehnično izvedbo žrebanja šte-
vilk vodi pooblaščeni delavec Loterije Slovenije

Pred začetkom žrebanja komisija ugotovi število proda-
nih srečk in neprodane srečke zapečati in shrani v trezorju
Loterije Slovenije še najmanj 60 dni po objavi poročila.

Komisija piše zapisnik, v katerega vpiše vse izžrebane
številke po vrstnem redu žrebanja. V zapisku se navedejo
zlasti kraj, čas in način žrebanja dobitkov, število prodanih
srečk, izžrebane številke ali imena dobitnikov z navedbo
dobitkov ter pripombe udeležencev v igri.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in pooblaščeni
delavec, ki vodi tehnično izvedbo žrebanja.

Komisija pred začetkom žrebanja preveri žogice in jih
vstavi v bobne v skladu z določili 10. člena teh pravil.



Uradni list Republike Slovenije Št. 6 / 29. 1. 1999 / Stran 443

V primeru, da se boben pokvari, komisija na samem
žrebanju določi, kateri od bobnov nadomesti pokvarjeni bo-
ben. Komisija prizna izžrebane številke, žogice s številkami
pa prenese v boben, s katerim nadaljuje žrebanje.

Dobitki se žrebajo po vrstnem redu kot so navedeni v
9. členu teh pravil.

12. člen
V igri ima dobitek (blagovni, denarni) srečka z izžreba-

no serijsko številko srečke.

IV. SKLAD ZA DOBITKE IN NJEGOVA RAZDELITEV

13. člen
Sklad za dobitke znaša 138,645.189 SIT in se razdeli

na sklad za denarne dobitke in sklad za blagovne dobitke, ki
je določen glede na maloprodajne cene teh dobitkov.

Razporeditev sklada za dobitke je razvidna v 9. členu
teh pravil.

V. POROČILO O ŽREBANJU IN IZPLAČILO DOBITKOV

14. člen
Na podlagi komisijskega zapisnika HZS sestavi uradno

poročilo o žrebanju.
Uradno poročilo obsega naslednje podatke:
– datum žrebanja,
– izžrebane serijske številke srečk za blagovne in de-

narne dobitke,
– znesek prodanih srečk,
– vrednost posameznih vrst dobitkov,
– kraj, rok in način izplačila dobitkov.
Uradno poročilo bo objavljeno 7. 4. 1999 oziroma

najkasneje v roku 7 dni od žrebanja na vseh prodajnih me-
stih.

Poročilo o žrebanju bo objavljeno v časopisih “Delo”,
“Dnevnik” in “ Večer”.

15. člen
Vse dobitke izplačuje oziroma izdaja HZS na podlagi

uradnega poročila oziroma spiska dobitkov HZS.
Denarni in blagovni dobitki se izplačujejo oziroma izda-

jajo na sedežu Hokejske zveze Slovenije v Ljubljani, Celovš-
ka 25.

16. člen
Pri izplačilu oziroma izdaji dobitka mora imetnik izročiti

veljavno srečko, ki vsebuje vse elemente, ki so navedeni v

5. členu teh pravil. Na srečki ne sme biti poškodovana ali
prečrtana nobena od natisnjenih številk tako, da ni mogoče
z gotovostjo ugotoviti natisnjene številke.

Imetnik srečke mora na zahtevo osebe, ki izplačuje
oziroma izdaja dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug
identifikacijski dokument.

Pred izdajo dobitka se obračuna davek na dobitke od
iger na srečo, v skladu z zakonom.

VI. ODGOVORNOST HZS

17. člen
Za potek igre, v skladu s pravili, jamči HZS.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od pro-

danih srečk deponiranimi pri banki in s celotnim svojim
premoženjem. V skladu z medsebojnim dogovorom za izpla-
čilo dobitkov jamči tudi gospodarska družba Industrijaimport
z vsem svojim premoženjem.

HZS jamči za izplačilo oziroma izdajo dobitka imetniku
srečke, ki je bila prodana, izžrebana in pravilno objavljena v
uradnem poročilu. HZS ne prevzema nobene odgovornosti
za primer, da imetnik srečke zahteva izplačilo oziroma izdajo
dobitka na podlagi izžrebane številke, ki je bila napačno
javno objavljena kot izžrebana. Vsi sporni primeri se presoja-
jo izključno na podlagi zapisnika komisije, ki je opravila
žrebanje.

VII. ZASTARANJE

18. člen
Pravica do izplačila oziroma izdaje dobitka zastara 7. 6.

1999, oziroma v roku 60 dni, računajoč od dneva objave
uradnega poročila.

19. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v

igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem ko bodo potrjena,

uporabljajo pa se za igro, ki se prične 1. 2. 1999.

Ljubljana, dne 18. januarja 1999.

Hokejska zveza Slovenije
Direktor

Tomaž Lepša, dipl. jur. l. r.
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

249. Statutarni sklep Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) ter 9. člena začasnega poslovnika občin-
skega sveta (sprejetega 14. 12. 1998), je Občinski svet
občine Bistrica ob Sotli na 2. redni seji dne 14. 1. 1999
sprejel naslednji

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

1. člen
S tem sklepom se začasno urejajo vprašanja, ki so

pomembna za organizacijo in nemoteno delovanje občine
do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna
področja iz njene pristojnosti.

2. člen
Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz

pristojnosti občine s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljav-
ni splošni predpisi občine Podčetrtek in še nekateri predpisi
bivše občine Šmarje pri Jelšah, ki niso v nasprotju z ustavo
in zakoni.

3. člen
Sedež nove občine je v Bistrici ob Sotli 9.

4. člen
Občina Bistrica ob Sotli ima pečat okrogle oblike, pre-

mera 35 mm in premera 20 mm, z napisom v krogu zgoraj
OBČINA ter spodaj BISTRICA OB SOTLI, v sredini pa še en
napis Bistrica ob Sotli.

5. člen
Občina Bistrica ob Sotli pooblašča Občino Podčetrtek

in soglaša, da bo ta v prehodnem obdobju, do vzpostavitve
lastne uprave in drugih ustreznih javnih služb zagotavljala
izvajanje strokovnih opravil za področje gospodarskih javnih
služb in področja družbenih dejavnosti.

6. člen
Ta statutarni sklep začne veljati takoj, ko ga sprejme ob-

činski svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-009/99
Bistrica ob Sotli, dne 18. januarja 1999.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

250. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 9. člena zača-

snega poslovnika občinskega sveta (sprejetega 14. 12.
1998), je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 2. redni
seji dne 14. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

Občine Bistrica ob Sotli

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini

Bistrica ob Sotli se v letu 1999 do sprejetja proračuna
začasno financirajo po tem sklepu.

2. člen
Realizacija nakazil posameznim porabnikom proračun-

skih sredstev v določenem mesecu lahko dosega največ
1/12 sredstev za enake naloge oziroma namene, planiranih
v proračunu prejšnje Občine Podčetrtek za leto 1998, ki so
bili namenjeni za porabnike na območju, kjer je ustanovljena
nova Občina Bistrica ob Sotli.

3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna doseženi v

obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999 in velja do 31. 3. 1999.

Št. 06202-008/99
Bistrica ob Sotli, dne 18. januarja 1999.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

GORNJA RADGONA

251. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
“Gornja Radgona – mestno središče”

Na podlagi 15., 16. in 36. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) in 37. 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. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 44/97) je župan Občine
Gornja Radgona sprejel dne 15. 1. 1999

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
”Gornja Radgona – mestno središče”

I
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu “Gornja Radgona – mestno središče” (Uradne obja-
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ve, št. 32/87, 5/88 in 17/90 ter Uradne objave občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 14/98 in
17/98), ki ga je izdelal ZEU – družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o. Murska Sobota, pod št. 5/97-UN/GR in
32/98-UN/GR.

II
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega

načrta se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in v
prostorih Občine Gornja Radgona in traja 30 dni. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vse
zainteresirane fizične in pravne osebe.

III
Pripombe in stališča ter druge predloge, ki jih podajo

zainteresirane fizične in pravne osebe, se pošiljajo županu
Občine Gornja Radgona.

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

nem listu RS.

Št. 028-7/97-3
Gornja Radgona, dne 15. januarja 1999.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

252. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Gornja
Radgona – Velclov vrt”

Na podlagi 15., 16. in 36. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) in 37. 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. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 44/97) je župan Občine
Gornja Radgona sprejel dne 15. 1. 1999

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
”Gornja Radgona – Velclov vrt”

I
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu “Gornja Radgona – Velclov vrt” (Uradne objave št.
25/88 in Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 13/98), ki ga je izdelal ZEU – družba za
načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota, pod št.
31/98-ZN/GR.

II
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega

načrta se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in v
prostorih Občine Gornja Radgona in traja 30 dni. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vse
zainteresirane fizične in pravne osebe.

III
Pripombe in stališča ter druge predloge, ki jih podajo

zainteresirane fizične in pravne osebe, se pošiljajo županu
Občine Gornja Radgona.

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

nem listu RS.

Št. 351-12/97-3
Gornja Radgona, dne 15. januarja 1999.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

HRPELJE – KOZINA

253. Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Občini Hrpelje – Kozina

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98
in 74/98) in skladno z določili uredbe o razporeditvi delov-
nega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93
izdaja župan

O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur

v Občini Hrpelje – Kozina

1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanje in

razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v
Občini Hrpelje – Kozina.

2. člen
Delovni čas v Občini Hrpelje – Kozina traja: v ponede-

ljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do
16. ure in v petek od 7. do 14. ure.

3. člen
Uradne ure v Občini Hrpelje – Kozina so:
– vsak dan od 7.30 do 11. ure
– v sredo od 7.30 do 11. ure in od 12. ure do 15.30.

4. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega

organa, lahko župan ali po pooblastilu župana tajnik občine
za celo občinsko upravo, za posamezno notranjo organiza-
cijsko enoto oziroma za posamezno upravno področje, do-
loči večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v 3. členu.

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

Uradnem listu RS, uporablja pa se od. 1. februarja 1999
dalje.

Št. 36/99
Hrpelje, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Hrpelje – Kozina

Vojko Mahnič l. r.
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IDRIJA

254. Odlok o dopolnitvi odloka o začasnem
financiranju javne porabe do sprejetja
proračuna Občine Idrija za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na
seji dne 21. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o začasnem financiranju

javne porabe do sprejetja proračuna
Občine Idrija za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se v 2. členu odloka o začasnem

financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine
Idrija za leto 1999 (Uradni list RS, št. 75/98) doda nov,
četrti odstavek, ki glasi:

“Dodatno mora Občina Idrija skupaj z Občino Cerkno
zagotoviti financiranje Mestnega muzeja Idrija, in sicer splo-
šnih materialnih stroškov rednega obratovanja, amortizacije
ter plač s prispevki in davki ter drugih osebnih prejemkov, ki
so bili do zdaj financirani iz državnega proračuna. Do spre-
jetja proračuna poteka financiranje z mesečnimi dotacijami v
višini dvanajstine zneska, ki je bil za te namene priznan v
državnem proračunu za leto 1998.”

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

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

Idrija, dne 21. decembra 1999.
Št. 40311-66/95

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, dipl. inž. arh. l. r.

KIDRIČEVO

255. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95 in 74/98),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vest-
nik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95 je Občinski
svet občine Kidričevo, na seji dne 1. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kidričevo za leto 1999

se javna poraba občine začasno financira po proračunu za
leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti me-

sečno povprečno eno dvanajstino sredstev proračuna za
leto 1998. V obdobju začasnega financiranja se lahko finan-
cirajo tudi nedokončane naloge iz preteklega leta, če so
zanje bila zagotovljena sredstva v proračunu za leto 1998.

3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Kidričevo za leto 1999.

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 062-02/98-18-97
Kidričevo, dne 1. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

KOBILJE

256. Poročilo o izidu rednih volitev za člane
Občinskega sveta občine Kobilje

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta

občine Kobilje

Občinska volilna komisija občine Kobilje je na seji dne
23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnega
odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinske-
ga sveta občine Kobilje dne 22. novembra 1998 ugotovila:

I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico

glasovati 522 volivcev.
Glasovalo je skupaj 410 volivcev ali 78,54% od vseh

volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

II
Za volitve članov Občinskega sveta občine Kobilje, je

bilo oddanih 410 glasovnic ali 78,54%.
Po pošti sta glasovala 2 volivca ali 0,48%.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

sov:

Volilna enota Glasov %

Volilna enota 1
1. Berden Anton 47 27,49
2. Ferencek Pavel 76 44,44
3. Korošec Slavko 23 13,45
4. Kocet Štefka 46 26,90
5. Smej Silvo 17  9,94
6. Volf Štefan 30 17,54
7. Horvat Goran 24 14,04
8. Sajko Ivan 88 51,46
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257. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Kobilje

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Kobilje

Občinska volilna komisija občine Kobilje je na seji dne
23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnega
odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine
Kobilje na rednih volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila

I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico

glasovati 522 volivcev.
Glasovalo je skupaj 410 volivcev ali 78,54% od vseh

volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

9. Trajber Štefan 41 23,98
10. Gašparič Janez 97 56,73

Volilna enota 2
1. Koroša Štefan 22 15,60
2. Bukovec Janez 80 56,74
3. Bukovec Emil 60 42,55
4. Turner Štefan 48 34,04
5. Zver Drago 28 19,86
6. Bukovec Emil 98 69,50
7. Gjerek Martin 65 46,10

Volilna enota 3
1. Horvat Pavel 48 52,17
2. Maučec Anton  7  7,61
3. Gjerek Avgust 35 38,04
4. Fras Ivica 12 13,04
5. Berden Janez 16 17,39
6. Antolin Stanko 63 68,48
7. Bukovec Jožef 13 14,13

Občinska volilna komisija občine Kobilje je skladno z
določbami drugega odstavka 11. člena zakona o lokalnih
volitvah ugotovila, da so za člane Občinskega sveta občine
Kobilje izvoljeni naslednji kandidati:

Volilna enota št. 1
1. Gašparič Janez, 28. 5. 1961, Kobilje 27,
2. Sajko Ivan, 19. 5. 1945, Kobilje 35a,
3. Ferencek Pavel, 11. 11. 1939, Kobilje 4.

Volilna enota št. 2
1. Bukovec Emil, 11. 8. 1967, Kobilje 106,
2. Bukovec Janez, 8. 11. 1968, Kobilje 139a,
3. Gjerek Martin, 22. 10. 1964, Kobilje 128.

Volilna enota št. 3
1. Antolin Stanko, 5. 2. 1960, Kobilje 195,
2. Horvat Pavel, 29. 3. 1955, Kobilje 187.

Kobilje, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske

volilne komisije občine Kobilje
Vesna Petkovič, dipl. jur. l. r.

II
Za volitve župana Občine Kobilje je bilo oddanih 410

glasovnic ali 78,54% od vseh volivcev.
Po pošti sta glasovala 2 volivca ali 0,48%.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:

1. Berden Mirko 92 glasov 22,55%
2. Gregorec Stanko  109 glasov 26,72%
3. Nemet Pavel  207 glasov 50,74%

III
Občinska volilna komisija Občine Kobilje je skladno z

določbami prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih
volitvah ugotovila, da je za župana Občine Kobilje izvoljen
kandidat Pavel Nemet, rojen 28. 7. 1930, Kobilje 30.

Kobilje, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske

volilne komisije občine Kobilje
Vesna Petkovič, dipl. jur. l. r.

KOČEVJE

258. Odlok o občinskih cestah Občine Kočevje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. člena statuta Obči-
ne Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popr.,
23/97, 65/98 in 77/98) je Občinski svet občine Kočevje
na 42. redni seji dne 26. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, 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 Kočevje in po-

stopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.
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II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Kočevje so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorija občinskih cest)

1. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.

2. Lokalne ceste v Občini Kočevje se v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji:

– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste;
– mestne ceste ali krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Kočevje 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 Kočevje na predlog
župana.

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 ter kategorija novozgrajenih
cest se določijo v prostorskem planu občine.

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 z njenim 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 upravljalcem
ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Kočevje na predlog
župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te
ceste predlaga občini prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi 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 Kočevje na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdo-
vih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah, in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in
vrhov ali dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomeni-
kov ali znamenitosti, niso javne poti po odloku o kategoriza-
ciji občinskih javnih cest v Občini Kočevje.

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-
ljalec 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. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljalec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Kočevje.

12. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi izvrševanje plana 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 odredila strokovna služba občine za ceste, niso
pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občin-
skih cest po tem planu.
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13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna strokovna služba za ceste Občine Kočev-
je. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– 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 vodenje združene evidence o jav-
nih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelava zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Kočevje;

– 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 odločb, dovoljenj in soglasij, določenih z
ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa
na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.

Občinski svet občine Kočevje lahko predlaga Vladi Re-
publike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upora-
bo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju
s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi pro-
metno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrže-
vanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povra-
čila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. 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 soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služ-
nost za takšno izvedbo.

16. člen
(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 graditev objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.

17. 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.

18. 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.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

20. člen
(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.

21. 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.
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Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznosti 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 pristojne službe občinske uprave za
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

23. 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-
vorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o grad-
nji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje ozi-
roma upravljalce 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.

Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljalcu 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 upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte ni naprave v občinski cesti.

25. 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 Kočevje.

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.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova-
nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpi-
sov, 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-
vorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

27. 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 po
predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

Občinski svet občine Kočevje lahko na predlog župana
in s soglasjem Sveta Krajevne skupnosti odloči, da redno
vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest zagotavljajo na
svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet občine
Kočevje hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh
cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna obči-
ne in določi odgovorno osebo za izvedbo programa. Za
stanje občinskih cest je Občina Kočevje subsidiarno odgo-
vorna.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

28. 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 pristojna služba občin-
ske uprave za ceste.

Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami, je pristojna služba občinske uprave za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko zaradi
zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na držav-
no cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
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Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljalca 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.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. 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 cesti
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 pristojna služba občinske uprave za ceste s skle-
pom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil, dokler so razlogi za
takšen ukrep.

Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o ukre-
pih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejš-
njega odstavka, obvestiti policijo najmanj sedem dni pred
ukrepom in javnost po sredstvih javnega obveščanja naj-
manj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo
na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
ostavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti pri-
stojno službo občinske uprave za ceste, policijo in javnost
po sredstvih javnega obveščanja.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

32. 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 kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojne službe občinske uprave za ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste izda soglas-
je iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti  8 m,
– pri javni poti  6 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m,
– pri mestni ali krajevni cesti  8 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena z zazidalnimi načrti Občine Kočevje.

33. 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 Kočevje, se smejo napeljevati oziroma po-
stavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko zahte-
va od upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
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 upravljalec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko odklo-
ni 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.

34. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe
občinske uprave za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka 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 pa bi nastala večja gospodarska
škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljalec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvot-
no stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ce-
ste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
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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 predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitve, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izred-
ni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo in izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

37. 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.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka in
površine, ki jih za te namene pristojna služba občinske
uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah,
pristojna služba občinske uprave odda najugodnejšemu po-
nudniku 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 pristojne službe občinske uprave za
ceste.

39. 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 pristojne službe
občinske uprave 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 dovo-
ljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-

lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške ureditve priključka krije investitor priključka ali
njegov pravni naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

Pristojna služba občinske uprave za ceste 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 39. člena ali je
zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odloč-
bo iz 40. člena tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko pri-

stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njegovega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, v skladu s
predpisi o gozdovih, razglasi za gozd s poudarjeno zaščitno
funkcijo.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelova-
ti s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilagoditi
vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe občin-
ske uprave za ceste.

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo.

Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije
investitor oziroma upravljalec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in varnost
prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.
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45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe ob-
činske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali 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 nanjo kakršne koli pred-

mete 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. zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorlji-
ve 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.

47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jar-
kov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah ob-
jektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnost udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. 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 treba zaradi tega delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 50. 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 katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
zaporo občinskih cest se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore na zbirni mestni cesti ali mestni cesti ne ustavi za
daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ceste obve-
sti policijo in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
Dovoljenju mora biti priložena od pristojne službe občinske
uprave za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
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 in izvajalca rednega vzdr-



Stran 454 / Št. 6 / 29. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije

ževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu
mora biti priložena od pristojne službe občinske uprave za
ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občin-
ske ceste.

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, o načinu in času
trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumenta-
cijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne
zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko
spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predla-
ga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih šport-
nih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi
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.

51. 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 pristojne službe občinske uprave za
ceste 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 pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju pristojne službe občinske uprave za ceste
iz 33. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Ob-
činski svet občine Kočevje na predlog župana ali Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kočevje,
razen v primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je
njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev po-
sledica 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 občinskih cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter narav-
no znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje
in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), sa-

mo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pri-
stojne službe občinske uprave za ceste s sklepom. Pristojna
služba občinske uprave za ceste ima pravico do povrnitve
stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in
odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-
činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno obvešča-
nje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna služba ob-
činske uprave za ceste lahko izda soglasje za njihovo posta-
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 pristojna služba občin-
ske uprave 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. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. 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 39. in 40. 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
pristojne službe občinske uprave za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira pristojna služba občinske uprave za ceste in
komunalni nadzornik v okviru pooblastil, katere mu določi
občinski svet na predlog župana in policija, v okviru svojih
pooblastil.
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57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima pristojna služba občinske uprave 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 obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njimi;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne 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 pete točke prvega odstavka tega člena, ko
je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varno-
sti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v
prometu, pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V
nujnih primerih lahko pristojna služba občinske uprave za
ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima pristojna
služba občinske uprave za ceste pravico:

– pregledovati objekte, naprave, materiale ter doku-
mentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetni-
kov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti, kadar je
zadeva neposredno vezana na občinske ceste;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi pristojna služba občinske uprave za ceste, poda
pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je pristojna služba občinske uprave za
ceste odredila po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora
pristojna služba občinske uprave za ceste obvestiti župana
in policijo.

Če pristojna služba občinske uprave za ceste pri izva-
jalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste
kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občin-
skih cest kot javne službe, lahko poda županu utemeljen
predlog za uveljavitev sankcij, določenih s 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.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

58. 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
kakršne koli druge objekte in naprave (drugi odstavek
32. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33.
člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja ta
dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (35. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (38. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali gradi ali rekonstruira v nasprotju s teh-
ničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
39. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, da se zavaru-
je občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljiš-
ču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (46. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovalo vozišče (prvi odstavek 47. člena);

13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 48. člena);
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15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti
ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi odstavek
49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo potrebno pridobiti dovo-
ljenja (drugi odstavek 50. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

59. 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.

60. 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 26. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

61. 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
pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne da na
razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek
24. 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 pristojne službe občinske
uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukci-
je občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljal-
cev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi
pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek
24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni
službi občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 41. člena tega odloka.

63. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

64. 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 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87 ali so postavljeni v nasprot-
ju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

65. 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.

66. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ureditvi nemotenega in varnega prometa v Občini Kočevje
(Uradni list SRS, št. 13/83, 47/86 in 48/87).

67. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 343-8/98
Kočevje, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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LOGATEC

259. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij v Občini Logatec

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93,
47/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Logatec
(Uradne objave LN, št. 4/95) je Občinski svet občine Loga-
tec na 38. redni seji dne 27. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena

območja naselij v Občini Logatec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za ob-

močja naselij v Občini Logatec (v nadaljevanju: PUP), ki jih
je izdelala area–LINE d.o.o. Cerknica, Podjetje za prostor-
ski, svetovalni in gradbeni inženiring, v oktobru 1997, pod
številko 97/ X-78.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s spre-

membami in dopolnitvami dolgoročnega plana Občine Lo-
gatec za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za ob-
dobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 33/96) in urejujejo
območja ureditvenih območij naselij ter ne urejajo območja,
ki se urejajo z drugimi prostorsko izvedbenimi akti (Logatec,
Hotedršica).

Merila in pogoji za posege v prostor so deljeni v skupna
in podrobna merila in pogoje. Skupna merila in pogoji v tem
odloku opredeljujejo:

I. Splošne določbe
II. Obseg območja
III. Skupna merila in pogoje za posege v prostor:
1. Vrste posegov v prostor
2. Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij

ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma
drugih posegov v prostor

3. Merila in pogoji urejanja zelenih površin
4. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih

parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo urejanje
5. Merila in pogoji glede prometnega urejanja zemljišč
6. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja zem-

ljišč
7. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne

dediščine
8. Merila in pogoji glede varovanja okolja
IV. Končne določbe

3. člen
Pup-i so prostorsko izvedbeni akt in so podlaga za

izdelavo lokacijske dokumentacije in neposredna podlaga
za izdajo dovoljenj za posege v prostor.

Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije. Namenska
raba površin je identična namenski rabi določeni s planskimi
dokumenti Občine Logatec.

Zaradi posebnega varstva dobrin splošnega pomena,
varstva okolja in racionalne izrabe prostora mora lokacijska
dokumentacija vsebovati analizo in utemeljen predlog ter
rešitev v odvisnosti od lokacije posameznega posega. Ob-
vezen del analize je izračun faktorja predvidene izrabe na
konkretnem razpoložljivem zemljišču.

Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni
meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namemb-
nost območja.

Vpliv novih dejavnosti ne sme presegati zakonsko do-
voljenih vplivov na okolje.

4. člen
Pri posegih v okolje, pri katerih se ustvarja nov odnos v

okolju s pričakovanim večjim vplivom na okolje (zrak, tla,
površinske in podzemne vode, krajinsko sliko) in prostor je
potrebno predložiti ustrezne strokovne osnove, na podlagi
katerih se izdelajo smernice za izdelavo lokacijske doku-
mentacije.

V primerih iz prejšnjega odstavka je investitor dolžan
predložiti ekspertize, zlasti kadar gre za tehnično zahtevne
objekte, ter zazidave večjih površin (urbanistično mnenje ali
zasnovo rešitve, krajinsko mnenje, presoja vplivov na okolje,
geološko mnenje, pedološko mnenje, in predhodne pogoje
soglasodajalcev itd.).

5. člen
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih površi-

nah morajo biti načrtovani tako, da bo občanom omogočen
neoviran in varen dostop do objektov, naprav in zemljišč ter
njihova uporaba.

Tudi pri prenovi posameznih delov naselij in objektov je
potrebno poskrbeti za odpravo obstoječih arhitektonskih
ovir.

II. OBSEG OBMOČJA

6. člen
Območje Občine Logatec, ki se ureja s temi PUP-i,

obravnavajo ureditvena območja naselij v vseh krajevnih
skupnosti, razen naselij Logatec, Hotedršica in dela Kalc.
Obravnavajo se sledeča naselja:

KS Hotedršica
Naselje Tip naselja Oznaka naselja

NOVI SVET ruralno naselje
RAVNIK nad Hotedršico ruralno naselje

KS Laze
Naselje Del naselja Tip naselja Oznaka naselja

JAKOVICA ruralno naselje
LAZE naselje ruralno urbano naselje S/14
LAZE staro jedro ruralno urbano naselje C/14, C2/14
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KS Log–Zaplana
Naselje Del naselja Tip naselja Oznaka naselja

ZAPLANA prevladujoče ruralno naselje

KS Rovte
Naselje Del naselja Tip naselja Oznaka naselja

PETKOVEC prevladujoče ruralno naselje
ROVTE naselje ruralno urbano naselje S/22
ROVTE staro jedro ruralno urbano naselje CS/22

KS Tabor–Logatec
Naselje Del naselja Tip naselja Oznaka naselja

GRČAREVEC ruralno urbano naselje
KALCE naselje urbano ruralno naselje S / 12
ŽIBRŠE prevladujoče ruralno naslje

KS Trate
Naselje Tip naselja Oznaka naselja

MEDVEDJE BRDO prevladujoče
ruralno naselje

ROVTARSKE ŽIBRŠE prevladujoče
ruralno naselje

KS Vrh sv. Treh kraljev
Naselje Tip naselja Oznaka naselja

HLEVIŠE ruralno naselje
HLEVNI VRH ruralno naselje
VRH SV. TREH KRALJEV prevladujoče

ruralno naselje

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE
V PROSTOR

7. člen
Prostorske sestavine planskih aktov opredeljujejo pre-

težne namembnosti območij urejanja. To so območja ureja-
nja znotraj ureditvenih območij naselij, namenjena gradnji in
urbani rabi:

S površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
C površine za centralne dejavnosti,
V površine za objekti za občasno bivanje,
I površine za proizvodne dejavnosti,
R površine za rekreacijo in šport,
K kmetijske površine,
G gozdne površine,

varovana območja (A, E, U, Z, T, NS).

8. člen
Na zemljiščih, ki so s planskimi usmeritvami namenje-

na potrebam skupnega in splošnega pomena so dovoljeni
samo posegi, za katere je zemljišče namenjeno. Morebitna
odstopanja od tega določila so izjemoma dovoljena ob po-
goju, da ne bo okrnjen osnovni namen, raba zemljišča in
njegov razvoj. Presoje odstopanj se opravijo v lokacijskem
postopku na podlagi ekspertnih mnenj.

1. Vrste posegov v prostor

9. člen
V obravnavanih naseljih znotraj ureditvenih območij so

dovoljeni naslednji posegi, kolikor v tem odloku ni drugače
določeno:

– redno vzdrževanje,
– adaptacije,
– prizidave,
– nadzidave,
– nadomestna gradnja,
– novogradnja (posamična, dopolnilna, gradnja za po-

trebe kmetij),
– spremembe namembnosti (za stanovanja, za potrebe

kmetij, za potrebe obrti, za potrebe poslovnih prostorov
ipd.),

– gradnja pomožnih objektov,
– gradnja potrebne komunalne in prometne infrastruk-

ture.

10. člen
Gradnja prostostoječih objektov je dopustna na tistih

zemljiščih, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost
razpoložljive parcele skladno z urbanističnimi konstantami,
ki jih določa kvalitetna okoliška grajena struktura.

11. člen
Novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzi-

dav, nadomestnih gradenj, preureditev stropno strešnih kon-
strukcij in adaptacij je dopustna pod naslednjimi pogoji:

– možni so posegi v prostor, ki trajno ne spreminjajo
ekološkega ravnovesja v naravi in krajinskih značilnosti v
prostoru,

– dostopnost do novih stavbnih površin mora biti funk-
cionalno in varnostno v skladu z osnovnimi principi urejanja
novogradenj oziroma prometno-tehnično varno,

– vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o požarni
varnosti in sanitarno-tehničnimi predpisi,

– intenzivnost rabe prostora se s posamezno novo-
gradnjo ne sme bistveno spremeniti.

12. člen
Spremembe namembnosti objektov so možne le v to-

likšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost ob-
močja ali širšega prostora. Ni dovoljeno vnašanje novih de-
javnosti, ki bi negativno vplivale na sedanjo namembnost.
Objekt z novo namembnostjo ne sme motilno vplivati na
bivalne in delovne pogoje ter ekološko ravnovesje.

13. člen
Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijske

dejavnosti je dovoljena na zemljiščih znotraj kmetijskih go-
spodarstev, sedanjih objektov in so zagotovljene zadostne
površine za dovoz in manipulacijo in na območjih, ki so za
tako vrsto gradnje določena.
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14. člen
Lokacija za postavitev spominskega obeležja naj bo

izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične pre-
soje prostora, tako da se s postavitvijo dopolnjuje javni,
centralni prostor ali dopolnijo križišča v smislu poudarka
orientaciji.

15. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa občinski od-

lok o pomožnih objektih je dopustna le, kadar v sklopu
obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih pro-
storskih potreb. Pri novogradnji se te potrebe rešujejo zno-
traj objekta.

16. člen
Večja reklamna znamenja in turistične oznake naj bodo

praviloma postavljena združeno na skupnih lokacijah, tako
da niso motilna za okoliški ambient ter ne ovirajo prometa in
vzdrževanja komunalnih naprav. Kolikor niso redno vzdrže-
vana, jih je dolžan investitor odstraniti po pogojih pristojne
urbanistične inšpekcije.

17. člen
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu za-

dovoljevanju prostorskih potreb za storitvene dejavnosti,
družbene dejavnosti, šport, rekreacijo ter ostale potrebe (za
obdobje do izgradnje trajnega objekta), sezonski turistični
ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko postavijo na
zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni predviden
trajen poseg v prostor. Pogoji za postavitev začasnih objek-
tov in naprav so analogni pogojem kot za trajne posege v
prostor. V aktu, s katerim upravni organ dovoli postavitev
začasnega objekta, mora biti opredeljeno, kdaj je potrebno
objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave
stroške in v kakšnem roku.

18. člen
Dovoljenje za postavitev začasnega objekta se lahko

izda na osnovi naslednjih kriterijev:
– dejavnost mora biti na danem območju opredeljena

kot deficitarna ali dopolnilna,
– dejavnost in lokacija ne sme biti izpostavljena,
– oblikovalska zasnova in merilo mora biti usklajena s

kvalitetnimi konstantami okoliških zasnov.

19. člen
Pri urejanju okolice objektov veljajo sledeči pogoji:
– Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena

sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi so dovoljeni le v
primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Pod-
porni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali.

– Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje
zemljišča, objekta ali naprave pred nevarnimi vplivi na ljudi in
živali ter preprečevanje nedovoljenega prečkanja območij.

– Vse obstoječe in predvidene zelene površine je po-
trebno redno vzdrževati, varovati in ohranjati.

– Tlakovanje dvorišč in urejanje igrišč je nujno uskladiti
z namembnostjo in velikostjo zazidave ter ureditvijo zelenih
površin.

– Po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev
zemljišča z avtohtonim zelenjem.

– V primerih, ko tvori rob naselja tipična zasaditev kot
so, sadovnjaki, zaraščen rob, drevored ali kakšen drug izpo-
stavljen element narave je te elemente potrebo ohraniti.

2. Pogoji za urbanistično oblikovanje območij
ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav

oziroma drugih posegov v prostor

Lega objektov

20. člen
Pri določanju lege objektov je potrebno upoštevati po-

goje:
– novi objekti (stanovanjski in drugi) morajo biti odmak-

njeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest,
da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani zdravs-
tveni in požarnovarstveni pogoji,

– nadomestna gradnja objekta, ki je manj kot 2 m
oddaljena od meje, je možna na isti lokaciji v enakih gabari-
tih; sprememba namembnosti teh nadomestnih gradenj je
možna, če se z njo bistveno ne spreminja pretežna funkcija
območja,

– normalen odmik med objekti je enak ali večji kot
višina v slemenu višjega objekta,

– kolikor ta odmik ni dosežen je nujno izvesti požarne
ukrepe,

– normalen odmik od parcelne meje naj bo 4 m ali
večji, v primerih, ko tak odmik onemogočajo terenski in
drugi vplivi, je lahko odmik manjši s soglasjem mejaša in
pozitivnimi soglasji pristojnih organizacij,

– večji odmik od meje je pogojen z zdravstvenimi in
požarnovarstvenimi pogoji,

– pri gradnji objektov ob gozdnih površinah (gozdnem
robu) znotraj ureditvenih območij naselij je priporočena var-
nostna razdalja enaka najmanj eni drevesni višini odraslega
gozdnega sestoja; pod določenimi pogoji je možna tudi
gradnja v minimalni oddaljenosti 10 m, vendar je lastnik sam
odgovoren za morebitno škodo, nastalo ob podiranju drevja
na objekt; takšni objekti morajo biti opremljeni z iskrolovci,

– kolikor se mejna površina zarašča naj se stalno vzdr-
žuje 20 m prosti pas med pozidavo in zaraščajočimi površi-
nami, zato mora lastnik takšnega zemljišča dati pozitivno
soglasje v fazi pridobivanja lokacijskega dovoljenja,

– odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni z zakonom o cestah oziroma soglasjem pristojnih
organov. Odmike pogojuje upravljavec in ne sme biti manjši
od 3 m, kar je cestni pas. Izjemoma so odmiki manjši v
naseljih, kjer novogradnja ali nadomestna gradnja, ki sledi
urbanistični zasnovi naselja ali pa je potrebno upoštevati
pogoje varstva kulturne dediščine,

– odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti pri
novih objektih v skladu s predpisi in normativi za posamezne
vrste komunalnih naprav,

– odmiki od vodotokov morajo biti v skladu s soglasjem
upravljavca vodotokov.

Oblikovanje objektov in okolja

21. člen
Novogradnje, nadzidave, prezidave in ostali posegi v

prostor naj vzdržujejo vzpostavljeno oblikovno identiteto in
homogenost območja, zato naj se prilagodijo okoliškim ob-
jektom in ureditvam po:

– reliefnih danostih,
– makro in mikro klimatske razmere,
– ekološkim razmeram,
– strukturnim vzorcem poselitve,
– značilnosti urbanističnih in arhitektonskih tradicij lo-

kalnega graditeljstva,
– smeri kvalitetnih vedut,
– zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
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– dostopnost,
– odmiku od sosednjih objektov (ne smejo zmanjšati

osončenosti sosednjih objektov),
– sestavi osnovnih stavbnih mas, gabaritom sosednjih

objektov in njihovim merilom,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerjih fasad in njihovih orientacij, še zlasti v kon-

tekstu domačije,
– merilih in razporeditvi fasadnih elementov, še zlasti

oken in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve kvalitetnega odprtega prostora,
– načinu izvedbe prostorskih ločnic in cezur,
– druge danosti, odvisne od posameznega primera.

22. člen
Postavitev novih objektov na parcelo ter oblikovanje

parcel mora biti usklajena z obstoječo tipologijo parcelacije
in lege stavbe na parceli (lega, velikost, dostopnost).

23. člen
Pri oblikovanju stanovanjskih objektov je potrebno upo-

števati sledeče pogoje:
– tloris:
pravilna podolgovata tlorisna zasnova, ko je daljša stra-

nica in sleme strehe vzporedna s plastnicami ali pa na smer
glavne komunikacije v naselju. Izjemoma je možno odstopa-
nje od podolgovate tlorisne zasnove, kjer to pogojuje teren
ali kjer je to že pravilo v zasnovi prvotne zazidave.

– etažnost:
z upoštevanjem tipoloških zakonitosti, oziroma prvotne

pozidave praviloma obsegajo pritličje, nadstropje in izkoriš-
čeno podstrešje, izjemoma zaradi nagnjenosti tudi klet. V
posameznih naseljih pa je dovoljeno povečati kolenčni zid
za izkoriščeno podstrešje.

– streha:
praviloma simetrična dvokapnica z naklonom strešin

med 35 in 45 stopinjami; smer slemena na objektu mora biti
vzporedna z daljšo stranico objekta oziroma usklajena z
obstoječo zasnovo in ambientalno ureditvijo zaselka; stre-
šna kritina je v temni barvi oziroma opečne barve; salonitne
kritine niso dovoljene; zaključki streh s čopi so priporočljivi,
kolikor je to značilnost obstoječih sosednjih objekov; na
objektih lahko nastopi v vzdolžni smeri središčna frčada,

– merilo objektov, predvsem zelo velikih, lahko dolo-
čajo objekti domačije in razgibanost krajinskega reliefa,

– višina:
ne sme presegati višin, ki izhajajo iz pogojev za etaž-

nost in streho; načeloma ne sme presegati višin okoliških
objektov ali dominant v prostoru, kolikor skladno s krajin-
skimi zakonitostmi prostora poseg ne oblikuje nove domi-
nante;

– fasade:
oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj

izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim prvo-
bitnim objektom; horizontalna členitev fasad z okenskimi
odprtinami (in vratnimi) mora upoštevati vertikalno podolgo-
vato zasnovo oblike odprtin; ni dopustna širitev okenskih
odprtin; barva na fasadah naj bo v svetlih in nevsiljivih tonih;
obdelava stavbnega pohištva, ograj in drugih fasadnih ele-
mentov naj bo v naravnih materialih, na izpostavljenih legah
vzdolžno ob glavni komunikaciji naselja je željena simetrično
členjena fasada;

– garaže:
praviloma so garaže znotraj osnovnega tlorisa stano-

vanjskega objekta, izjemoma so garaže grajene kot prizidek;
v primeru prizidka je višina garaže pritličje, krito s streho z
enakimi oblikovalskimi pogoji kot za osnovni objekt; pod-
strešje ni izkoriščeno.

24. člen
Pri oblikovanju poslovnih prostorov veljajo poleg ana-

logno privzetih pogojev prejšnjega člena še naslednji pogoji:
– tlorisna zasnova, višina prostorov in eventualna etaž-

nost je prilagojena dejavnosti poslovnih prostorov z upošte-
vanjem ustreznih tehničnih predpisov,

– oblikovanje odprtin na fasadi sledi potrebam dejav-
nosti, pri tem pa je potrebno upoštevati na obstoječih objek-
tih horizontalno in vertikalno členitev. Zahteva po večjih
steklenih površinah se rešuje v nizu izložbenih oken z vme-
snimi slopi, s tem pa se ohranja ritem oken kot na ostalem
delu stavbe (nadstropje),

– nova vhodna odprtina naj bo postavljena v os fasad-
ne členitve objekta, kakor tudi vetrolov,

– pri objektih postavljenih v ulični gradbeni liniji ni do-
voljeno postavljati na zunanji strani vetrolove, tudi nadstreški
nad vhodi so lahko le minimalni,

– novi vetrolovi naj se praviloma rešujejo znotraj po-
slovnih prostorov,

– vetrolovi, ki nastopajo kot prizidki na zunanji strani
naj bodo oblikovani v skladno arhitektonsko celoto in z
materiali, ki nastopajo na preostalem delu stavbe in so us-
klajeni z objekti širše okolice in ulično opremo,

– kot dodatne fasadne elemente je možno namestiti
markize, svetlobne napise, okenske obrobe itd. Ti dodatni
elementi ne smejo ukinjati obstoječih horizontalnih in verti-
kalnih členitev na celotnem delu stavb in oblikovno dopol-
njujejo glavni objet v skladno celoto.

25. člen
Pri oblikovanju pomožnih objektov in naprav veljajo

enotni pogoji prejšnjih treh členov ter še:
– praviloma se grade pomožni objekti kot prizidek k

stanovanjskim objektom ali gospodarskim objektom ali pa
kot samostojni objekt znotraj dvorišča,

– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno
usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti ali objekti domači-
je, ob upoštevanju pogojev za graditev novih objektov,

– garaže za osebne avtomobile s tlorisno površino do
25 m2. V primerih, ko se objekt garaže dograjuje, mora biti
nagib strešin v istem naklonu kot pri osnovnem objektu.
Kritina naj bo enotne barve za obstoječi in novi objekt (prizi-
dek).

– garaža kot samostojni objekt: - višina – pritlični ob-
jekt

– streha – simetrična dvokapnica z naklonom 35°–
45° ali ravna straha kot gank,

– kritina – enaka kot za stanovanjske objekte.

26. člen
Pri dograjevanju in prenavljanju objektov veljajo enotni

pogoji od prejšnjih štirih členov ter še:
– dopustna je nadzidava, gradnja prizidkov in pomož-

nih objektov, kolikor to dopušča velikost zemljišča. Pri raz-
merju zemljišče – objekti je potrebno upoštevati vse objekte
(obstoječe in predvidene) na določenem zemljišču. Količnik
pozidanosti je definiran za konkretno naselje v podrobnim
merilih,

– dozidava in nadzidava sme biti v taki velikosti, da
objekt v celoti bistveno ne odstopa od gabaritov sosednjih
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objektov ali objektov znotraj domačije in se prilagodi reliefu
(ga ne negira),

– nadzidave objektov so možne v obsegu meril in po-
gojev za graditev novih objektov,

– prizidek oziroma nadzidavo je potrebno oblikovati v
skladno arhitektonsko celoto z obstoječim objektom,

– dograjevanje in prenavljanje objektov, za katera velja-
jo pogoji varovanja dediščine ali so v območjih, ki so opre-
deljena kot kulturna dediščina, se načrtuje in izvaja s sode-
lovanjem pooblaščene organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.

27. člen
Za vzdrževalna dela na obstoječih objektih velja:
– načeloma je potrebno upoštevati vse prej naštete

pogoje glede oblikovanja objektov,
– pri vzdrževanju je treba ohraniti prvotne elemente

členitve fasad, okenske obrobe, šivane robove, zatrepno
oblikovanje itd.

– pri obnovi oziroma zamenjavi kritine na objektih mora
biti nova kritina v zahtevanih barvah kot velja za druge objekte.

28. člen
Pri oblikovanju objektov za opravljanje obrtnih storitev

veljajo vsa prej našteta določila za oblikovanje drugih objek-
tov ter še:

– tlorisne dimenzije objekta izhajajo iz vrst dejavnosti,
ki je v objektu,

– praviloma je etažnost objekta, ki je namenjen izključ-
no opravljanju obrtnih storitev, le pritličen s streho; priporoč-
ljivo je, da so prostori in obrtna dejavnost v sklopu stano-
vanjskih objektov oziroma znotraj dvorišč; v tem primeru
veljajo za etažnost enaki pogoji kot za druge objekte,

– arhitekturna zasnova mora upoštevati vpetost v širši
prostor.

29. člen
Dopustna je sprememba namembnosti za storitveno

obrt pod pogoji, da se zagotovijo normalni in varni dostopi,
dovozi, potrebna parkirišča ter ne nastopajo prekomerni
motilni vplivi na bivalno okolje.

30. člen
K pogojem za oblikovanje posegov na objektih v pro-

stor v neposredni soseščini objektov ali v območjih, ki so
razglašeni za spomenike naravne ali kulturne dediščine, je
treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo dediš-
čine.

31. člen
Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojni-

ce, telefonske govorilnice, postajališča javnega prometa,
klopi, kakor tudi pomožni in začasni objekti in naprave,
reklamna znamenja in turistične oznake, morajo biti v posa-
meznih ožjih območjih naselij oblikovno enotni po predhod-
no izdelanem celostnem konceptu, ki ga potrdi občinski
svet.

Rušitve in odstranitve objektov

32. člen
Dotrajani objekti ob javnih površinah, ki ogrožajo var-

nost prometa, oziroma varnost ljudi in imetja, ali predstavlja-
jo potencialno nevarnost s strani ogrožanja zdravega bival-
nega okolja se lahko odstranijo na podlago odločbe pristoj-
nega organa na stroške lastnika.

3. Merila in pogoji urejanja zelenih površin

33. člen
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z obli-

kovnimi značilnostmi ožjega območja in se mora podrejati
večinskim kvalitetnim rešitvam v prostoru.

Odprte površine, ki imajo javen značaj morajo biti ure-
jene skladno z ambientalno podobo ožjega in širšega ob-
močja. Občinski svet določi upravljavca teh površin.

Urejanje zelenih površin

34. člen
Planiranje terena praviloma ni dovoljeno. Oporni zidovi

so na vidni strani grajeni v naravnem kamnu maksimalne
višine 0.80 m oziroma so terasasti z vmesno zasaditvijo. Pri
urejanju okolice objektov je priporočljivo uporabiti avtohtone
drevesne in grmovne vrste ter naravne materiale. Za večje
posege je potrebno predhodno izdelati krajinske smernice.

Oblikovanje ograj in obcestnih zidov

35. člen
Ograje okoli zemljišča je možno postaviti:
– v primeru gradnje ali postavitve ograje v varovalnem

pasu infrastrukturnih objektov je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca tega objekta,

– ograja je lahko kamnita do maksimalne višine 0,80 m
z možnostjo montažne lesene ali kovinske ograje do skupne
višine 1,50 m,

– ograja pa je lahko tudi živa meja, kjer ne ovira splo-
šne preglednosti prostora,

– višinske razlike na zemljiščih naj bodo praviloma pre-
moščene z ozelenjenimi brežinami (travnatimi). V primeru
postavitve opornega zidu mora biti le-ta intenzivno ozele-
njen,

– možna je postavitev ograje v mejo, če meja ni sporna.

36. člen
V primerih, ko ograja moti preglednost v cestnem pro-

metu lahko pristojni organ odredi, da se zniža oziroma od-
strani.

Vsaka novogradnja si mora urediti okolico vsaj v mini-
malnem obsegu v roku 10 let po izdanem gradbenem dovo-
ljenju. Minimalen obseg zunanje ureditve je:

– zemljišče proti cestnemu telesu se zaključi z robni-
kom ali drugo ustrezno ločnico,

– urediti je potrebno ustrezno zavarovanje brežin proti
cestnemu telesu,

– ureditev dovozne poti in dostopa ter ustrezna uredi-
tev odvodnjavanje iz teh površin,

– ureditev prostora za posodo za odpadke,
– uravnavanje terena brez deponij materiala ali zemlje.

4. Merila in pogoji glede določanja velikosti
gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo

urejanje

Oblikovanje gradbenih parcel

37. člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena na-

membnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvar-
jenim danostim prostora.
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Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev
vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti,
razen v primeru, če je že zagotovljeno njihovo skupno zado-
voljevanje v širšem območju.

38. člen
Velikost gradbene parcele za enodružinsko stanovanj-

sko hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v
območju in naj bo oblikovana v konceptu starejše parcelaci-
je – ne karejsko.

Za prostostoječe stanovanjske objekte naj bo celotna
površina zemljišča praviloma najmanj 1,5 krat večja od bruto
etažne površine objekta.

Novograjeni objekti obrtne dejavnosti in kmetijsko gos-
podarski objekti imajo določene večje parcele oziroma naj-
manj 1,8 krat večje od bruto etažne površine predvidenega
objekta.

Določitev funkcionalnih zemljišč

39. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča se določa za obsto-

ječe objekte in novogradnjo na osnovi namembnosti in veli-
kosti objekta, naravnih in ustvarjenih danosti, ob upošteva-
nju predvidenega razvoja predvsem infrastrukturnih objektov
in naprav ter omejitve uporabe zemljišča po posebnih pred-
pisih. Izris funkcionalnega zemljišča opravi pooblaščena
družba ali posameznik za področje geodetskih storitev.

Merila za določitev velikosti funkcionalnega zemljišča:
– za stanovanjske objekte je minimalna širina okrog

objekta 2 m ter širina dovoza do objekta najmanj 2,50 m,
– za pomožne objekte se določi minimalni obseg funk-

cionalnega zemljišča in je 1,20 m ob objektu in dostopu,
– za kmetijske gospodarske objekte je minimalna širi-

na okrog objekta najmanj 2 m, velikost manipulativnega
prostora mehanizacije najmanj v radiu 15 m, širina dovoza
pa najmanj 3,50 m, kolikor zaradi podreditve obstoječi mor-
fologiji okoliške zazidave ni potrebna posebej prilagojena
zasnova,

– za proizvodne objekte se velikost funkcionalnega
zemljišča določi glede na velikost objekta, gostoto in racio-
nalnost pozidave z vključitvijo vseh obstoječih in bodočih
proizvodnih komunikacij z minimalno širino 3,5 m,

– za objekte, ki so namenjeni izključno opravljanju obrt-
nih dejavnosti, se velikost funkcionalnega zemljišča določi
glede na tehnološke zahteve dejavnosti ter ob smiselnem
upoštevanju meril za stanovanjske objekte,

– za blokovno gradnjo se določi funkcionalno zemljiš-
če lahko v sklopu podobnih objektov, in sicer zemljišče
obsega: 1,20 m minimalna širina ob objektu, dovozi v širini
min 3 m in dostopi min 1,20 m ter minimalno prosto površi-
no ali zelenico s povprečjem ca. 20% površine objekta;
parkirišče ima lahko samostojno funkcionalno zemljišče. V
primeru, da so objekti grajeni v gradbeni ulični črti je meja
funkcionalnega zemljišča na ulični strani enaka liniji kapi
strehe ali nadstreškov objekta;

– za vse objekte velja, da kolikor je dejanska parcela
manjša od funkcionalnega zemljišča (ugotavljanje na osnovi
navedenih meril), se upošteva dejanska površina parcele.

40. člen
Pri novogradnjah in pri drugih posegih na objektih mo-

ra biti vsaki lokacijski dokumentaciji vrisano funkcionalno
zemljišče, izmerjena njegova velikost ter izračunan faktor
zazidljivosti (uzurpacija).

5. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

41. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sana-

cija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti
usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu s
pogoji za varovanje območij in objektov, ki jih urejajo pro-
storski ureditveni pogoji.

42. člen
Prometnice z dokončnim potekom in že izvedenimi

ustreznimi značilnostmi imajo varovalni pas. Varovalni pas
po tem odloku obsega zemljišče, ki je namenjeno odvijanju
tekočega motornega prometa in funkcionalni uporabi pro-
metnih udeležencev, kot je izvedba kolesarskih stez in
pešpoti, ureditev mirujočega prometa vzdolž cestišča ali na
drugih prostorih, določenih s projektno dokumentacijo, iz-
vedba urgentnih in intervencijskih poti in ureditev obcestne-
ga prostora skladno s pogoji voznega odvijanja prometa.
Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nas-
protju z njegovim namenom, zato mora za vsak tak poseg
izdati soglasje pristojni upravni organ.

43. člen
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so načrtova-

ne za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene
tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije, ima-
jo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v
zvezi z komunalnim urejanjem.

44. člen
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni

tako, da se z njimi ne ovira promet in da se ne poškoduje
cest in cestnih objektov. Uredijo se lahko s soglasjem pri-
stojnega upravljavca ceste.

Interni dovozi in pristopi naj bodo praviloma navezani
na javno prometno omrežje s skupnim priključkom.

Pri graditvi oziroma rekonstrukciji cest, stavb in naprav
ob cestah se priključki na cestno omrežje predvidijo v pro-
jektih za graditev oziroma rekonstrukcijo.

45. člen
S tem odlokom določamo naslednje odmike novih ob-

jektov od vaških poti:
– stanovanjski objekti – najmanj 5 m od roba cestišča,
– centralni objekti in turistično-gostinski objekti – naj-

manj 6 m,
– proizvodni objekti – najmanj 8 m,
– pomožni objekti – najmanj 4 m;
Odmik od teh določil je možen, če to narekuje način

obstoječe pozidave, oblikovanje uličnega niza ali gradbene
črte ali konfiguracije terena, pod pogojem, da z njim soglaša
upravljavec ceste oziroma poti. Za te primere je nujno pred-
hodno izdelati zasnovo umestitve objekta v prostor glede na
ožjo okolico in sosednje objekte. Zasnova je sestavni del
lokacijske dokumentacije.

46. člen
Za zagotavljanje mirujočega prometa je potrebno pri

novogradnjah, dozidavah in nadzidavah zagotoviti možnost
parkiranja.

Za stanovanjske objekte se zagotovi poleg garažnega
mesta v objektu tudi vsaj eno odstavno mesto na investitorje-
vem zemljišču. Pri gradnji na nagnjenem terenu naj se po
možnosti garažni del vkoplje. Kolikor se v stanovanjskem
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objektu opravlja tudi dejavnost, je potrebno prišteti potrebna
parkirišča tudi za konkretno dejavnost.

47. člen
Pri objektih različnih dejavnosti pa je potrebno zagoto-

viti primerno število parkirišč na zemljišču investitorja glede
na dejavnost. Za vsako dejavnost je nujno zagotoviti vsaj
eno parkirno mesto za stranke. Za poslovalnice z večjo
površino uredimo eno parkirno mesto pa sledečem razrezu:

– 60 m2 površine trgovskega objekta,
– 50 m2 površine poslovnega objekta,
– 75 m2 družbena in kulturna dejavnost,
– 60 m2 šolskega objekta,
– 3 zaposlene v industrijskih objektih,
– 6 gledalcev za športna igrišča,
– od 3 do 5 ležišč v prenočitvenih objektih,
– 10 sedežev v gostinskih lokalih,
– 10 sedežev za gledališča in kulturne dvorane.
Kolikor investitor ne zagotovi primernega števila parki-

rišč na svojem zemljišču, mora soinvestirati v bližnje javno
parkirišče v proporcionalnem delu. Če v radiju 200 m ni
možno zagotoviti parkirišča, se dejavnost ne more opravljati.

48. člen
Na vseh avtobusnih postajališčih morajo biti urejena

izogibališča zadostne širine in dolžine za nemoteno ustavlja-
nje avtobusov izven cestišča. Lokacije naj bodo izbrane na
ravnih odsekih cest, izven križišč na preglednem delu ceste.
V strnjenih naseljih, kjer ni možna drugačna rešitev je dovo-
ljeno ustavljanje avtobusov na za to označenih mestih (hori-
zontalna in vertikalna signalizacija).

Postajališča naj bodo primerno urejena za čakanje,
vstopanje in izstopanje. Ti prostori naj bodo izvedeni v trdem
nezdrsljivem tlaku in dobro osvetljeni ter po možnosti ločeni
od ostalih površin.

6. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja
zemljišča

49. člen
Da bi v ureditvenih območjih naselij zagotovili primerne

bivalne in delovne pogoje, je potrebno pri vseh posegih v
prostor upoštevati normativne in opremljanje naselij s komu-
nalno infrastrukturo.

Komunalna oprema obsega:
– omrežje in naprave za oskrbo s pitno in požarno

vodo,
– omrežje in naprave za zbiranje, odvod in dispozicijo

odplak,
– zbiranje in odvoz odpadkov,
– elektro omrežje,
– telefonsko omrežje in naprave,
– plinovodno omrežje,
– proste javne površine,
– pokopališča.
Za izdajo lokacijskega dovoljenja za lokacijo infrastruk-

turnih objektov in naprav se po tem odloku izdela lokacijsko
dokumentacijo.

50. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma

novozgrajeno komunalno omrežje.
Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in na-

prave za oskrbo s pitno in požarno vodo, oskrbo z električno
energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa in omrež-
ja zvez.

51. člen
Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove in

strokovne osnove, ki so jih izdelale pooblaščene delovne
organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov
veljavnih na območju Občine Logatec.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrez-
no obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom,
oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti itd.).

52. člen
Po končanih kakršnihkoli delih za potrebe infrastruktu-

re je nujna vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje skladno s
soglasjem lastnika zemljišča.

Vodotoki

53. člen
Ves nadzemni vodni svet (vodotoki, hudourniki, ob-

močja s hudourniškim značajem, melioracijski jarki in njiho-
va poplavna območja – inundacijska območja poplavne vo-
de 100 letne pogostnosti) predstavlja območje varovalnega
režima. Za vsak poseg je potrebno po veljavni zakonodaji
pridobiti vodnogospodarske pogoje in vodnogospodarsko
soglasje Ministrstva za okolje in prostor.

Za posege v vodotoke in v 20 m širok pas vodotoka je
potrebno pridobiti tudi predhodne pogoje in soglasja pristoj-
ne spomeniško varstvene službe.

Ob strugah hudournikov in melioracijskih jarkov je po-
trebno zagotavljati koridor širine 4 m, zaradi dostopa s težko
gradbeno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja.

Vodooskrba

54. člen
Na območjih z javnim vodovodnim omrežjem je nujna

priključitev na to omrežje pod pogoji upravljavca. Pri izdelavi
dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise,
pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov za
Občino Logatec ter odlok o oskrbi z vodo v Občini Logatec
(Uradni list SRS, št. 12/88). Na območjih varovanja vodnih
virov v Občini Logatec se morajo vsi posegi izvajati v skladu
z odloki o varstvu pitne vode.

Ob izgradnji novih objektov, ki bodo oskrbovani z vo-
do, je potrebno proučiti kapacitete vodooskrbe in jih v pri-
meru nezadostnosti povečati. Na območjih, kjer je predvide-
na gradnja vodovodov, se lahko sočasno vrši tudi gradnja
drugih objektov. Ti objekti lahko dobijo uporabno dovoljenje
po priključitvi na vodovod.

55. člen
Na območjih, kjer javnega vodovoda ni, si morajo inve-

stitorji izvesti primerno individualno vodooskrbno napravo v
skladu s higienskimi in zdravstvenimi pogoji (lovilni sistem s
kapnico, lastni izvir, dovoz s cisternami).

Za požarno zaščito je potrebno predvideti zadostne
količine vode v skladu s predpisi.

Odvodnjavanje odplak

56. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacij-

sko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi. V naseljih, kjer se
zgradi fekalna kanalizacija ali je planirana izgradnja, se mo-
rajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje najkasneje v
enem letu po izgradnji fekalnega kolektorja oziroma začetku
obratovanja čistilne naprave.
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Odvozi iz čistilnih naprav se izvedejo praviloma na ure-
jeno centralno odlagališče odpadkov pod posebnimi pogoji,
ki jih je dolžan zagotoviti upravljavec.

Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati ve-
ljavne predpise, odlok o pogojih za odvajanje padavinskih in
odpadnih voda v Občini Logatec (Uradni list SRS, št. 12/88).
Celoten kanalizacijski sistem se izvede vodotesno. V ob-
močjih z zgrajenim kanalizacijskim sistemom je priključitev
obvezna. Vsi priključki in prvi revizijski jašek je lociran na
uporabnikovem zemljišču.

57. člen
Na območjih poselitve, kjer ni kanalizacije, se odvod

fekalne vode rešuje z individualnimi ali skupinskimi vodote-
snimi, triprekatnimi greznicami brez iztoka, ki se po potrebi
praznijo. V lokacijski dokumentaciji je nujno opredeliti pod
kakšnimi pogoji se lahko spuščajo vode iz greznic, skladno
s pogoji vodnega gospodarstva.

V posameznih naseljih je prepovedan izpust greznic
preko ponikovalnic, zato je nujno občasno praznjenje grez-
nic. Praznjenje greznic mora biti organizirano po načrtu
komunalne storitve skladno z veljavnimi predpisi.

58. člen
Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo

biti v skladu s predpisi oziroma pogoji zdravstvenega soglas-
ja. Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna brez
iztoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se lahko
odvaža na kmetijske površine. Gnojevka se mora takoj po-
dorati. Deponiranje gnojevke na principu “obdelane lagune”
ni dopustno. Na kmetijska zemljišča, ki so pod varstvenim
režimom zajetij pitne vode, ter pribrežna zemljišča vodoto-
kov, se tekoča vsebina greznic, gnojnih jam in gnojišč (gno-
jevka) ne sme odvažati.

V naseljih, zaselkih in ob posameznih objektih, kjer so
gnojnične jame in gnojišča neurejena, se le-ta morajo urediti
ali primerno sanirati v sklopu ureditev na parceli.

59. člen
Meteorne vode iz asfaltnih površin, parkirišč, manipu-

lativnih platojev in drugih odprtih površin morajo imeti urejen
odtok meteorne vode brez posledic za sosednja zemljišča.
Urejena meteorna kanalizacija vodi izpust vode preko lovil-
cev maščob v meteorno kanalizacijo ali v ponikovalnico.

60. člen
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo ma-

nipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije) lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Mani-
pulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob even-
tualnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporab-
ljajo strupene snovi odnosno imajo lastne čistilne naprave,
morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki
jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient.

Skladiščenje nevarnih snovi (goriva, maziva, strupene
snovi) naj bo urejeno na pokritih površinah z ustreznimi
lovilnimi skledami. Tako ne more priti do havarije pri even-
tualnem mešanju meteorne vode z nevarno snovjo. Pri več-
jih skladiščih nevarnih snovi je v slučaju požara onemogočiti
iztok požarne vode v odprte vodotoke ali podtalnico.

Komunalni odpadki

61. člen
Odstranjevanje, odvažanje, zbiranje, sortiranje in odla-

ganje smeti in odpadkov je določeno z odlokom o ravnanju z
odpadki v Občini Logatec (Uradne objave LN, št. 6-7/97).

V naseljih mora pooblaščena organizacija za odvoz
odpadkov iz gospodinjstev in smeti, s pristojnimi službami
določiti mesta za postavitev skupinskih kontejnerjev in po-
skrbeti za njihov redni odvoz na urejeno komunalno deponi-
jo. Za ureditev lokacij skupinskih kontejnerjev se izdela loka-
cijska dokumentacija z izvedbeno zasnovo ureditve samega
prostora.

Urejena ploščad za kontejnerje mora biti dobro dostop-
na za peš in dostavni promet, dobro osvetljena, ne sme
prepuščati izcedne vode v podtalje in ne sme skupaj s
kontejnerjem in ozelenitvijo predstavljati oviro pri pregledno-
sti prometa ali uličnega izgleda naselja.

Elektro omrežje

62. člen
Vsi objekti, razen pomožnih objektov morajo biti priklju-

čeni na javno električno omrežje pod pogoji, ki jih določi
upravljavec v elektro-energetskem soglasju.

Na območju Občine Logatec potekajo 20 kV daljnovo-
di distribucijskega značaja. V koridorje teh daljnovodov širi-
ne 15 m ni dovoljena gradnja objektov. Tudi transformator-
ske postaje imajo varovan koridor 15 m.

Posamezne vrste posegov so pod pogoji upravljavca
omrežja izjemoma dovoljene v varovanem koridorju.

Omrežje zvez

63. člen
V skladu z veljavno zakonodajo se predvidi razvod tele-

fonskega omrežja. Praviloma se predvidi možnost priključi-
tev vseh objektov na telefonsko omrežje pod pogoji uprav-
ljavca.

Ob upoštevanju obstoječih tras TK omrežja je pred-
hodno potrebno pridobiti ustrezno soglasje. Kolikor na željo
investitorja novega posega pride do prestavitve dela TK
omrežja, se prestavitev izvede na stroške investitorja.

64. člen
Za sprejem radijskih in televizijskih programov je mož-

na izgradnja repetitorjev, satelitskih in drugih anten. Možno
je zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na
glavno antensko postajo. Mikrolokacija teh antenskih objek-
tov ali naprav se določi v lokacijskem postopku na podlagi
pozitivnega soglasja Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine in mnenja KS.

Plinovodno omrežje

65. člen
Za vse posege oziroma rabo prostora v 2 x 200 m

zaščitnem pasu plinovoda je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca plinovoda.

V 2 x 30 m pasu plinovoda je po zgraditvi plinovoda
prepovedano graditi poslopja za stanovanja ali bivanja ljudi.
Izjemoma je gradnja v ožjem varovalnem pasu 30 m dovolje-
na, če je bila gradnja z urbanističnimi dokumenti predvidena
pred projektiranjem plinovoda. Posebne varnostne ukrepe
za te primere definira upravljavec plinovoda v lokacijskem
postopku.

V 2 x 5 m pasu plinovoda se smejo dela izvajati pod
posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega pred-
stavnika upravljavca plinovoda, po predhodni pridobitvi so-
glasja upravljavca plinovodnega omrežja.
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Cestno omrežje

66. člen
Dovoljena je rekonstrukcija lokalnih in vaških cest. Izje-

moma je dovoljena taka novogradnja manjših odsekov lokal-
nih cest, ki bistveno prispeva k izboljšanju in varnosti cest-
nega prometa. Vsa merila in pogoje za trase lokalnih cest se
ugotavlja v lokacijskem postopku, kjer je nujno definirati
sanacijsko ureditev tangiranih obcestnih zemljišč.

Pokopališča

67. člen
Širitve pokopališč so možne v skladu z veljavno zako-

nodajo. Načrtovanje širitev se dimenzionira na 30-letne po-
trebe. Pri širitvah, ureditvah ter drugih posegov v območje
pokopališča pa veljajo pogoji:

– širitve se dovoljujejo na območje proti odprtemu pro-
storu (- ne v smeri naselij),

– pokopališča naj imajo minimalen 10-meterski varo-
valni pas,

– v vplivnem pasu 100 m se pogoji bivanja in delovanja
prilagodijo nemotenemu delovanju pokopališč,

– obstoječe obodne zidove ali druge kvalitetne ločnice
okrog pokopališč se mora kot krajinske značilnosti ohraniti
ter jih pri širitvah logično dopolniti.

68. člen
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije za širitev pokopa-

lišč je potrebno poleg ureditev grobnih polj definirati tudi
pogoje ureditve dostopov, poslovilnih ploščadi, ureditev pro-
storov za odpadke, oskrbo z vodo. Pred izdajo dovoljenj je
potrebno pridobiti pozitivno soglasje pristojne službe za vars-
tvo voda, ki opredeli pogoje glede izcednih vod.

7. Merila in pogoji glede varovanja naravne
in kulturne dediščine

69. člen
Naravno in kulturno dediščino je potrebno varovati v

skladu z veljavnimi predpisi ob upoštevanju usmeritev iz
planskih aktov ter določili sprejetih odlokov o razglasitvah
spomenikov in dediščine.

Na območjih in objektih naravne in kulturne dediščine,
ki so razglašeni za kulturno zgodovinske spomenike in na-
ravne znamenitosti so posegi in oblikovanje dovoljeni v skla-
du z zakonskimi določili razglasitvenega dokumenta.

Vsa izdelana strokovna gradiva s prikazom vrste spo-
menika ali znamenitosti in načina varovanja, ki jih pripravi
pooblaščen zavod, so sestavni del tega odloka.

70. člen
V skladu z dogovorjenimi cilji ohranjanja identitete pro-

stora je nujno na podlagi lokacijskega ogleda opredeliti ob-
čutljivost posega na ohranjanje tipike arhitekturne krajine.
Pri posegih, ki posežejo v vplivno območje teh kvalitet je
nujno predhodno izdelati zasnovo tako, da ustvari vsebin-
sko, likovno, simbolno, hierarhično in ekološko kvalitetno
nadgradnjo identitete arhitekturne krajine, hkrati pa zagotav-
lja jasno izraženo kontinuiteto identitete prostora. To zasno-
vo naj izdela le strokovno usposobljena organizacija.

8. Merila in pogoji glede varovanja okolja

71. člen
Pred posegom v prostor, ki ima kakršenkoli vpliv na

okolje, mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu

okolja (Uradni list RS, št. 32/93), podzakonskih in občin-
skih predpisov, ki urejajo varstvo okolja.

72. člen
Pri varstvu okolja je nujno paziti na:
– zaščito vodotokov pred onesnaževanjem,
– zaščito vodnih virov,
– organizacijo odvoza komunalnih odpadkov in sekun-

darnih surovin, njih sortiranje in deponiranje,
– sanacijo neurejenih odlagališč odpadkov,
– sanacijo območij, ki so izpostavljena hrupu in pre-

prečevanju nastajanja novih virov hrupa znotraj naselja,
– sanacijo industrijskih virov onesnaževanja zraka in

preprečevanje nastajanja novih oziroma njihove zgostitve v
območjih, ki so že danes obremenjena,

– skladiščenje tekočih goriv in naftnih derivatov,
– vzdrževanje obstoječih in urejanje novih posebnih in

splošnih javnih zelenih površin, ki so: javni parki, nasadi,
drevoredi, zelenice, posamezne skupine dreves, posamez-
no drevo, ki je za naravno okolje pomembno, zelene površi-
ne pri stanovanjskih naseljih, zelenice ob javnih komunikaci-
jah in vodnih površinah, ob spomenikih in zgodovinskih
objektih, športna in otroška igrišča, šolski vrtovi, ter pokopa-
lišča in območja namenjena vrtičkarjem,

– varovanje kakovostnega naravnega prostora in sani-
ranje degradiranih površin,

– preprečevanje nastajanja deponij raznega odpadne-
ga materiala v zaledju gradenj in ob prometnih površinah.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti kraškim vrta-
čam (zlasti ob prometnicah), kjer je možno nekontrolirano
odlaganje odpadkov – potreben je stalni nadzor. To velja
tudi za vse aktivne požiralnike z živo vodo.

Varstvo pred hrupom

73. člen
Znotraj ureditvenih območij naselij je potrebno s teh-

ničnimi ukrepi zagotoviti primerno raven hrupa tako, da ra-
ven hrupa ni presežena glede na opredelitev pretežne na-
membnosti območja skladno z veljavnimi predpisi.

Varstvo tal

74. člen
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo

biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali v
podtalje.

Gradnja proizvodnih objektov tudi farm mora imeti izde-
lano študijo obremenitve okolja (PVO) s strani pooblaščene
organizacije.

Za vse izkope zemlje se določijo pogoji v lokacijski
dokumentaciji skladno z občinsko politiko o ravnanju s plod-
no zemljo. Za izkope iz vrtač se mora izdelati lokacijska
dokumentacija, s katero se določi način, količina izkopa in
sanacija vrtače po opravljenem izkopu. Za take posege se
mora pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje.

Zelene površine

75. člen
S tem odlokom se obravnavajo naslednje zelene povr-

šine v območju naselij:
– javni parki in nasadi, drevoredi in zelenice,
– zelenice v stanovanjskih in industrijskih kompleksih,
– zelenice v centralnem delu naselij,
– zelenice ob javnih objektih in ob javnih komunikacij-

skih površinah,
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– zelenice ob spomenikih, zgodovinskih objektih, po-
sameznih turističnih in drugih objektih,

– zelene površine v sklopu rekreacijsko-športnih kom-
pleksov,

– zelenice v sklopu pokopališč,
– zelenice kot ločnice med posameznimi dejavnostmi.

76. člen
Zelene površine pa se delijo glede na rabo in način

vzdrževanja:
– zelene površine za skupno rabo, s katerimi gospoda-

rijo komunalne organizacije in krajevne skupnosti,
– zelene površine z omejeno skupno rabo, s katerimi

gospodarijo upravljavci, uporabniki ali lastniki in so ob proi-
zvodnih, oskrbnih, vzgojnovarstvenih objektih, šolah, infra-
strukturnih objektih, športno-rekreacijskih objektih ter več-
stanovanjskih objektih,

– zelene površine za individualno rabo so zelene povr-
šine ob individualnih stanovanjskih objektih.

77. člen
Za ureditev novih in prenovo obstoječih zelenih površin

za skupno rabo ter zelenih površin z omejeno skupno rabo
se izdela zasaditveni načrt, ki definira zasnovo, razporeditev
programskih prvin kot so komunikacije, vegetacija, gradbeni
elementi, komunalna infrastruktura in naprave, način varova-
nja naravnih prvin ter eventualno opremo.

Na teh površinah je prepovedano sekanje drevja kot vsi
posegi vanje, ki niso skladni načrtom zasaditev in namem-
bnostjo površin.

78. člen
Lastniki in investitorji so dolžni vzdrževati, prenoviti ali

na novo urediti zelene površine v skladu z izdelano zasadi-
tveno zasnovo in s pozitivnim mnenjem pristojnega občin-
skega organa.

IV. PODROBNA MERILA IN POGOJI ZA NASELJA

79. člen
Osnovna izhodišča tipov naselij določajo pozicijo posa-

meznega naselja v omrežju naselij, ki sledi racionalni organi-
zaciji dejavnosti v prostoru in optimalno rabo površin z raz-
nolikimi funkcijami naselij.

Naselja glede na pozicijo v prostoru delimo:
– ruralna naselja (tip A),
– prevladujoča ruralna naselja (tipa AB, B),
– ruralno urbana naselja (tipa BC1, C1),
– urbano ruralna naselja (tipa BC2, C2).

80. člen
V ruralnih naseljih (tip A) prevladuje kmetijska funkcija

naselja. Naselje je sestavljeno praviloma iz domačij, kar
pomeni poleg stanovanjskih objektov še večje število osta-
lih objektov domačije. Kot dopolnilna funkcija se lahko
pojavi posamezna centralna dejavnost. V sklopu domačij je
možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki pa v
sklopu domačije ne smejo presegati 30% bruto uzurpirane
površine proti celotni grajeni površini domačije. Kot dopol-
nitev domačij se lahko pojavijo tudi turistično-rekreacijske
dejavnosti.

81. člen
Prevladujoče ruralno naselje (tipa AB, B) predstavlja

oskrbno središče najnižje stopnje. Tu je praviloma locirana
oskrba za bližnje prebivalce. Prevladuje agrarna funkcija,

domačije s stanovanjskimi in drugimi objekti. V naselju so
tudi posamezne dejavnosti javnega programa. V sklopu do-
mačij je možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki
pa v sklopu domačije ne smejo presegati 50% bruto uzurpi-
rane površine proti celotni grajeni površini domačije. Veli-
kostne gabarite in merila je potrebno prilagoditi strukturne-
mu vzorcu obstoječe pozidave.

82. člen
Ruralno – urbana naselja (tipa BC1, C1) so lokalna

oskrbna središča s posameznimi obrati, ki nudijo zaposlitev
okoliškega prebivalstva. V teh naseljih je heterogena funkcij-
ska sestava. Tu se prepleta ruralna in urbana funkcija. Smi-
selno je zasnovati takšno organizacijsko strukturo, kjer naj v
osrednjem delu nastopajo centralne funkcije in na obrobju,
na stiku s krajino ohranjamo in razvijamo agrarno funkcijo
naselja. Popolnitve so lahko tudi s čisto stanovanjskimi deli.

83. člen
Urbano – ruralna naselja se štejejo kot primestna nase-

lja s pretežno urbanimi funkcijami, ki se umeščajo v obstoje-
čo strukturo. Poleg čistih stanovanjskih predelov so tu tudi
možnosti zaposlitvenih mest v terciarnih dejavnostih in po-
polnitev s servisnimi in drugimi storitvami. Industrijski obrati
se lahko pojavijo le izjemoma in se locirajo na obrobje
naselja s tem, da ne negirajo krajinske slike roba naselja in
stik z odprtim prostorom.

84. člen
Deli naselij znotraj ureditvenih območij naselij, ki so v

planskih dokumentih, opredeljena z namenskimi rabami –
kmetijstvo in gozdarstvo se ohranjajo v prvotni rabi. Za ob-
močja kmetijskih ali gozdnih površin, ki so v večjih strnjenih
kompleksih do ca. 8000 m2, je predhodno izdelati program-
sko zasnovo z novo organizacijo dela naselja in idejno reše-
nim prometnim skeletom.

Za posamezne posege je sprememba namena za zazi-
davo dovoljena samo pod naslednjimi pogoji:

– zaokrožitve obstoječe pozidave z logično organizacij-
sko zasnovo,

– poseg predstavlja radialno širitev obstoječih grajenih
struktur brez vmesnih večjih prostih površin (manj kot 50 m),

– krajinske vedute se ne prekinjajo ali degradirajo,
– možna je nadaljna prometna dostopnost zelenih po-

vršin,
– s posegom in oblikovalskimi usmeritvami nadaljuje-

mo tipiko zasnove naselja ter ohranjamo kvaliteto arhitektur-
ne krajine.

85. člen
Za vse posege na kmetijska in gozdna zemljišča znotraj

ureditvenih območij naselij je potrebno v lokacijski doku-
mentaciji izdelati urbanistično presojo glede na koncept po-
zidave naselja ter krajinsko presojo glede na ohranjanje
kvalitet širšega prostora.

Vsi posegi v ureditvena območja naselij morajo biti
skladna s funkcijami naselij v omrežju naselij, kot so oprede-
ljena v tem odloku. Pri vsakem naselju ali njegovem delu
(prostorski planski celoti) ja navedena namenska raba, ki jo
je prav tako nujno upoštevati.

86. člen
GRČAREVEC ruralno urbano naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ob glavni tranzitni

cesti pa tvorijo izmenjujoč ulični niz;
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– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,

– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic
1:1,5,

– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + P).

87. člen
GRČAREVEC počitniško naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove nase-

lja, skritih objektov v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, skromnejših gabari-

tov,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. P + dP).

88. člen
HLEVIŠE ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic

1:1,3,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. P + N +dP).

89. člen
HLEVNI VRH ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK +P +dP).

90. člen
JAKOVICA ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij ali tvorijo strnjeno

ulično pozidavo,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P +dP).

91. člen
KALCE urbano ruralno naselje S/12
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ali tvorijo kon-

cept razvite zasnove,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. P + N + P).

92. člen
LAZE ruralno urbano naselje S/14
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij ali tvorijo linearno

obcestno pozidavo,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK +P +P).

93. člen
LAZE ruralno urbano naselje – staro jedro C/14,

C2/14
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo po konceptu popolnitve obstoječe

pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, orientacije so skladne

obstoječim,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P +P).

94. člen
MEDVEDJE BRDO prevladujoče ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z urejenim nemo-

tečim dovozom,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, z razmerjem stranic

1:1,5,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P + dP).

95. člen
NOVI SVET ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, v kontekstu raz-

drobljenega naselja skritega v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. P + N + dP).

96. člen
PETKOVEC prevladujoče ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij skupina objek-

tov z orientacijo na “ključ”, v kontekstu razpostavljenega
naselja,

– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,

– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. P + N + dP).

97. člen
RAVNIK nad Hotedršico ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
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– objekti se locirajo v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. P + N + dP).

98. člen
ROVTARSKE ŽIBRŠE prevladujoče ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, glavna orientacija

sklopov objekta je podrejena obcestnemu nizu,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P + dP).

99. člen
ROVTE ruralno urbano naselje S/22
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo skladno s kontinuiteto zasnove

naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati in sledijo plastnicam,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P + P).

100. člen
ROVTE ruralno urbano naselje – staro jedro CS/22
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v strnjen ulični niz,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P + N+ P).

101. člen
VRH SV. TREH KRALJEV prevladujoče ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, v smislu raztrese-

nega naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati in orientacijsko sledijo

plastnicam,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P + P).

102. člen
ZAPLANA prevladujoče ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij ali v kontekstu

obcestne pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P + dP).

103. člen
ZAPLANA počitniško naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru skupinske zasnove nase-

lja, skritih objektov v zelenju,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so izrazito podolgovati, skromnejših gabari-

tov,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. P + dP ali dK + P).

104. člen
ŽIBRŠE prevladujoče ruralno naselje
Znotraj ureditvenega območja naselja veljajo naslednja

podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, v kontekstu raz-

drobljenega naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne

površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen okoliškim objektom

(max. dK + P + dP).

V. KONČNE DOLOČBE

105. člen
Legalizacija že zgrajenih objektov in naprav zgrajenih

brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja je možna samo
za tiste objekte, ki so znotraj ureditvenega območja naselij
in izpolnjujejo pogoje tega odloka.

106. člen
Izdelovalec lokacijske dokumentacije je obvezen vse

elemente in odnose v prostoru opredeliti v lokacijski doku-
mentaciji, oziroma pridobiti ustrezno strokovno idejno reši-
tev, ki te odnose definira.

107. člen
S sprejetjem tega odloka in odloka o prostorskih uredi-

tvenih pogojih za odprt prostor Občine Logatec prenehata
veljati odlok o urbanističnem redu Občine Logatec (Uradni
list SRS, št. 11/68 in 34/79) ter odlok o uskladitvi urbani-
stičnega reda z dolgoročnim planom Občine Logatec za
obdobje 1986–2000 in družbenim planom Občine Logatec
za obdobje 1986–1990 (Uradne objave LN, št. 6-7/97).

108. člen
Prostorski ureditveni pogoji so delovnim ljudem in ob-

čanom ter organizacijam oziroma skupnostim stalno na vpo-
gled na Občini Logatec in na Upravni enoti Logatec.

109. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična in komunalna inšpekcija.

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

listu RS.

Št. 012-21/97
Logatec, dne 28. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec

Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.
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260. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za odprt
prostor Občine Logatec

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93,
47/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Logatec
(Uradne objave LN, št. 4/95) je Občinski svet občine Loga-
tec na 38. redni seji 27. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za odprt

prostor Občine Logatec

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za odprt

prostor izven ureditvenih območij naselij v Občini Logatec
(v nadaljevanju: PUP), ki jih je izdelala area–LINE d.o.o.
Cerknica, Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni
inženiring, v oktobru 1997, pod številko 97/ IX-77.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s spre-

membami in dopolnitvami dolgoročnega plana Občine Lo-
gatec za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za ob-
dobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 33/96) in urejujejo
območja izven ureditvenih območij naselij ter ne urejajo
območja, ki se urejajo z drugimi prostorsko izvedbenimi
akti.

Prostorske sestavine planskih aktov opredeljujejo pre-
težne namembnosti območij. To so:

K kmetijske površine,
G gozdne površine,
S druga ureditvena območja,
Ob območja s posebno vrsto rabe,
R območja rekreacije,
Vo varovana območja.

3. člen
PUP-i so prostorsko izvedbeni akt in so podlaga za

izdelavo lokacijske dokumentacije in neposredna podlaga
za izdajo dovoljenj za posege v prostor.

Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije. Namenska
raba površin je identična namenski rabi določeni s planskimi
dokumenti Občine Logatec.

Zaradi posebnega varstva dobrin splošnega pomena,
varstva okolja in racionalne izrabe prostora mora lokacijska
dokumentacija vsebovati analizo in utemeljen predlog ter
rešitev v odvisnosti od lokacije posameznega posega.

Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni
meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namem-
bnost območja.

Vpliv novih dejavnosti ne sme presegati zakonsko do-
voljenih vplivov na okolje.

4. člen
Pri posegih v okolje, pri katerih se ustvarja nov odnos v

okolju s pričakovanim večjim vplivom na okolje in prostor je
potrebno predložiti ustrezne strokovne osnove, na podlagi
katerih se izdelajo smernice za izdelavo lokacijske doku-
mentacije.

V primerih iz prejšnjega odstavka je investitor dolžan
predložiti ekspertize, zlasti kadar gre za tehnično zahtevne

objekte, ter zazidave večjih površin (presoja vplivov na
okolje, geološko mnenje, pedološko mnenje, krajinsko
mnenje, urbanistično mnenje in predhodne pogoje sogla-
sodajalcev itd.).

5. člen
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih površi-

nah morajo biti načrtovani, tako da bo občanom omogočen
neoviran in varen dostop do zemljišč, objektov in naprav ter
njihova uporaba.

II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA

6. člen
Območje Občine Logatec, ki se ureja s temi PUP-i,

pokrivajo območje odprtega prostora:
1. KG / 26 Območje LOGAŠKE KOTLINE izven

območja UZ Logatec,
2. KG / 14 Območje LAZ,
3. KG / 10 Hotenjsko območje,
4. KG / 22 Območje ROVT.

III. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
1. Merila in pogoji glede posegov glede na vrsto rabe:
1.1 Kmetijska in gozdna zemljišča (z oznakami K in G):

7. člen
Območja, ki so z dolgoročnim planom opredeljena kot

kmetijske in gozdne površine, je potrebno prvenstveno opre-
deliti kmetijski in gozdnogospodarski funkciji ter istočasno
varovanju in smotrni rabi ostalih dobrin splošnega pomena
ter varovanju izgleda kulturne krajine.

Za vse agromelioracije, za katere je potrebno pridobiti
dovoljenje za poseg v prostor je nujno predhodno izdelati
idejno zasnovo s prikazom parcelacije, ureditve poljskih po-
ti, umestitev v širši krajinski vzorec, ohranitve in izboljšanje
vegetacije in oznako kmetijske kulture.

V teh območjih je potrebno ohraniti značilne prvine
naravne in kulturne dediščine.

8. člen
V območjih urejanja z oznakami K in G, ki zajemajo

kmetijske in gozdne površine, obstoječo razpršeno gradnjo
izven ureditvenih območij naselij ter vsa ostala območja
odprtega prostora, ki niso posebej definirana kot ureditvena
območja, so poleg osnovne namembnosti, dovoljeni na-
slednji posegi:

– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-
tvene operacije in gradnja objektov in naprav, namenjenih
izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti,

– melioracije zemljišč,
– izjemoma je možno odpirati tudi peskokope in kam-

nolome ob predhodni predložitvi rudarskega elaborata in
načrta sprotne sanacije in renaturacije,

– vodnogospodarske ureditve,
– gradnje objektov in naprav komunalne infrastrukture,
– širitev in ureditev pokopališč,
– dopolnilna gradnja v okviru obstoječih domačij razpr-

šene gradnje za potrebe avtohtonega prebivalstva (predniki
ali lastniki zemljišča, ki so domačini po izvoru),

– določitev funkcionalnega zemljišča k obstoječim le-
galno zgrajenim objektom,

– gradnjo objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– postavitev spominskih objektov, sakralnih simbolov

in turističnih oznak,
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– postavitev začasnih objektov za potrebe raziskovalne
in študijske dejavnosti,

– postavitev zavetišč in nadstreškov ob postajališčih
javnega potniškega prometa in v varovalnem pasu cest,

– postavitev turističnih oznak in informatike,
– na objektih in napravah so dovoljena vzdrževalna de-

la, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve ob ohranja-
nju gabaritov, naklonov, gradbenih linij in značilnih arhitek-
tonskih elementov,

– pri vseh posegih, predvsem pa pri posegih, naštetih
v zgornjih alineah tega člena, je potrebno ohranjati in nego-
vati značilne krajinske vzorce in sliko kulturne krajine ter
arhitekturne elemente,

– izjemoma je možno graditi strojne lope in objekte za
občasno bivanje ob predhodni predložitvi elaborata, kot je
zahtevan v 11. členu tega odloka.

Posegi so možni pod pogojem, da ne ovirajo osnovne
dejavnosti, oziroma kmetijstva, gozdarstva ali varstva narav-
ne in kulturne dediščine in je zanje potrebno pridobiti pozi-
tivna vsa ustrezna soglasja.

9. člen
Posegi v območju kmetijskih in gozdnih površin morajo

ohranjati značilnosti kulturno krajinskega vzorca, tako da
upoštevajo:

– naravne in antropogene elemente prostora (kulturne
terase, sistem parcelacije, sistem komunikacij, oblike pod-
piranja terena in ograjevanje prostora),

– morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin,
struktura vegetacije),

– značilne pejsažne in mikroambientalne poglede,
– ohranjamo sistem poljskih poti.

1.11 Kmetijska zemljišča

10. člen
Na 1. območju kmetijskih zemljišč ni dovoljena gradnja

stanovanjskih hiš in drugih objektov, ki niso v okviru potreb
zaščitenih kmetij. Prepovedana je gradnja objektov za zača-
sno bivanje ali ljubiteljsko dejavnost.

Na površinah 2. območja kmetijskih zemljišč, kamor so
uvrščena vsa ostala kmetijska zemljišča, ki niso razvrščena v
1. območje, so možni posegi za zagotovitev kmetijske proi-
zvodnje, oziroma osnovne rabe prostora.

11. člen
Izjemoma so možni posegi na območja kmetijskih zem-

ljišč, kolikor so skladni z določili 8. člena zakona o kmetij-
skih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) in usklajeni s
planskimi akti občine.

Za te primere, ki predstavljajo razpršeno gradnjo v
odprtem prostoru, je nujno izdelati dodatne opredelitve
posega, ki jih izdela družba ali posameznik vpisan v inže-
nirsko zbornico Slovenije za opravljanje urbanističnega na-
črtovanja in so za take primere obvezen sestavni del loka-
cijske dokumentacije. Elaborat opredelitve obsega nasled-
nje sklope:

– strokovno mnenje krajinarja s smernicami rešitev gle-
de vpetosti v odprt prostor,

– prostorska analiza posega (smotrnost organizacije,
racionalna raba prostora, urbanistična podoba v odnosu do
arhitekturne krajine, krajinska podoba v odnosu do odprte
krajine, odnos do varovanih območij, ocena oblikovalskih
motenj),

– smernice za lociranje objektov ter smernice obliko-
vanja in ureditev.

12. člen
Za načrtovane posege v neposredni bližini obstoječih

kmetij oziroma zemljišč zaščitenih kmetij je potrebno pred-
hodno pridobiti pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne služ-
be oziroma z zakonom pristojnega pooblaščenega organa.

Za vse z zakonom dovoljene posege na 2. območje
kmetijskih zemljišč je potrebno predhodno soglasje pristoj-
ne kmetijske službe oziroma z zakonom pooblaščenega
organa pod pogojem, da so vse vloge s strani predlagatelja
strokovno utemeljene.

1.12 Gozdni prostor

13. člen
Poseganje v gozd in gozdni prostor je dovoljeno, kadar

je to skladno z opredelitvami iz republiškega in občinskega
dolgoročnega plana ter z določili zakona o gozdovih (Uradni
list RS, št. 30/93). V gozdnih sestojih so dovoljeni posegi,
ki so opredeljeni v veljavnih gozdnogospodarskih načrtih.

Poseganje v območju gozdov in gozdnega prostora je
dovoljeno, kadar ni v nasprotju s splošnimi načeli varstva
okolja in naravnih vrednot, z določili zakona o gozdovih in
kadar ne ovira opravljanja osnovne dejavnosti – gozdarstva
ali katerekoli druge dejavnosti.

Za posege v gozd in gozdni prostor je potrebno dovo-
ljenje za poseg v prostor, v skladu s predpisi o urejanju
prostora, k dovoljenju pa je potrebno pridobiti soglasje Za-
voda za gozdove (21. člen zakona o gozdovih); poseganje v
gozd in gozdni prostor je dovoljeno pod določenimi pogoji,
ki jih Zavod za gozdove Slovenije – Območna enota Ljublja-
na opredeli v soglasju k lokaciji in gradnji. Pred načrtova-
njem posega v gozd ali gozdni prostor se lahko pridobi tudi
predhodno strokovno mnenje o načrtovanem posegu oziro-
ma o možnosti kasnejše izdaje soglasja.

Pri gradnji objektov ob gozdnih površinah (gozdnem
robu) zunaj ureditvenih območij naselij je priporočena var-
nostna razdalja enaka najmanj eni drevesni višini odraslega
gozdnega sestoja; pod določenimi pogoji je možna tudi
gradnja v minimalni oddaljenosti 10 m, vendar je lastnik sam
odgovoren za morebitno škodo, nastalo ob podiranju drevja
na objekt; takšni objekti morajo biti opremljeni z iskrolovci.

14. člen
Posegi v območju gozdov morajo upoštevati značilno-

sti kulturno krajinskega vzorca in njegovih posameznih ele-
mentov, tako da ohranjajo:

– značilno porazdelitev gozdnih mas v prostoru,
– značilnosti obstoječega roba in oblikovanja gozdne-

ga roba,
– značilni vzorec gozdnih cest in poti ter ostalih antro-

pogenih elementov prostora.

15. člen
V varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pome-

nom so posegi dovoljeni le izjemoma; vse morebitne pose-
ge in ravnanje z gozdom je potrebno uskladiti z določili in
varstvenimi režimi iz odlokov o razglasitvi teh gozdov.

Ravnanje z gozdovi v območjih, ki predstavljajo objekt
ali del objekta naravne dediščine, je potrebno prilagoditi
predpisanim varstvenim režimom za naravno dediščino.

16. člen
Pri načrtovanju, graditvi in vzdrževanju gozdnih promet-

nic je potrebno upoštevati odprtost gozdov in tehnične gos-
podarske pogoje. Poleg gospodarskega pomena je pri tem
nujno upoštevati splošne funkcije ter nego krajine in ohra-
njanje krajinskega vzorca.
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Za urejanje gozdnega in obgozdnega prostora velja, da
je potrebno s posegi zagotavljati nemoteno spravilo lesnih
sortimentov po obstoječih vlakah iz gozdov, ki gravitirajo na
ureditvena območja naselij.

Prometnice, na katere so priključene transportne poti,
ki omogočajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov,
morajo imeti urejena ustrezna obračališča. Vozišče mora biti
ustrezno grajeno, tako da prenese 10t osne obremenitve.

1.2 Druga ureditvena območja

17. člen
Na obravnavanih območjih so v danih planskih okvirih

dovoljeni naslednji posegi:
– redno vzdrževanje,
– adaptacije,
– prizidave,
– nadzidave,
– nadomestna gradnja,
– dopolnilna novogradnja,
– spremembe namembnosti,
– gradnja pomožnih objektov,
– gradnja komunalne, prometne in turistične infrastruk-

ture.
Posegi v prostor na teh območjih predstavljajo logično

dopolnitev obstoječega ureditvenega območja. Pri lokaciji
in oblikovanju je nujno upoštevati zaokrožitev v kontekstu
domačije z odnosom do krajine. Smernice za urbanistično
oblikovanje območij in arhitektonsko oblikovanje objektov in
naprav sledijo skupnim usmeritvam odloka PUP za ureditve-
na območja naselij v Občini Logatec.

1.3 Območja s posebno vrsto rabe

18. člen
Območja ohranjajo obstoječo pretežno rabo. Pred no-

vimi posegi je potrebno izdelati programsko zasnovo za
posebno vrsto rabe. Osnova za izdelavo programske zasno-
ve je posnetek obstoječega stanja, ovrednotenje prostora in
potreb ter opredelitev vpliva na širše območje. Zasnovo
obravnava odbor pri občinskemu svetu. Postopek spreje-
manja poteka, kot je predpisano za dokumente s posebnimi
vrstami rabe.

1.4 Območja rekreacije

19. člen
Na območjih izven ureditvenih območji naselij, kjer

obstaja izražen interes za rekreacijsko dejavnost, pogoji in
naravne razmere pa to omogočajo, so možni naslednji
posegi:

– gradnja rekreacijsko–športnih površin in naprav,
– gradnja objektov in naprav, kot dopolnilo osnovni

rekreacijsko športni dejavnosti,
– ureditev zelenih in parkovnih površin.
Za takšne posege je predhodno potrebno izdelati stro-

kovno presojo posega in pridobiti poleg soglasij pristojnih
služb kmetijske in gozdarske stroke, tudi soglasje Ljubljan-
skega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine ter soglasje Občine Logatec, ki preveri skladnost
razvojnih programov lokalne skupnosti glede obremenitve
prostora in nadaljnjega prostorskega načrtovanja. V lokacij-
skem postopku se izdela krajinska presoja s smernicami
vklapljanja v krajinski vzorec ter opredeli način obratovanja,
vzdrževanja in v primeru vplivov degradacije na okoliško
prvotno rabo tudi način sanacije.

2. Merila in pogoji glede komunalnega opremljanja zemljišč

20. člen
Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, ener-

getike, vodnega gospodarstva in zvez ter ostalih infrastruk-
turnih naprav je dovoljena v vseh območjih urejanja v skladu
s predpisi, ki urejajo to področje.

V predvidenih koridorjih za potrebe komunalnega ure-
janja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, dovolje-
na so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in
napravah.

Posamezni komunalni objekti in naprave morajo biti
locirani v prostor ob upoštevanju smernic in pogojev pristoj-
nih soglasodajalcev. V primeru izpostavljenih lokacij je po-
trebno izdelati posebne smernice za umestitev v krajino.

Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah in novogradnjah
katerekoli podzemne infrastrukturne napeljave ali naprave
ter pri cestah je na tem delu praviloma obvezna kompleksna
ureditev oziroma prenova vseh infrastrukturnih naprav.

Pri večjih rekonstrukcijah in pri novogradnjah je po-
trebna priključitev na javno komunalno in infrastrukturno
omrežje. Poteki komunalnih vodov morajo biti med seboj
usklajeni.

2.1 Vodotoki

21. člen
Ves nadzemni vodni svet (vodotoki, hudourniki, ob-

močja s hudourniškim značajem, melioracijski jarki in njiho-
va poplavna območja – inundacijska območja poplavne vo-
de 100 letne pogostnosti) predstavlja območje varovalnega
režima. Za vsak poseg je potrebno po veljavni zakonodaji
pridobiti vodnogospodarske pogoje in vodnogospodarsko
mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Za posege v vodotoke in v 20 m širok pas vodotoka je
potrebno pridobiti tudi predhodne pogoje in soglasja pristoj-
ne spomeniško varstvene službe.

Ob strugah hudournikov in melioracijskih jarkov je po-
trebno zagotavljati koridor širine 4 m, zaradi dostopa s težko
gradbeno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja.

22. člen
V odprtem prostoru ni dovoljena manipulacija z nevar-

nimi snovmi (goriva, olja, kemikalije). Uporabniki prostora, ki
v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi in imajo
lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno vršiti
analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali
v naravni recipient.

2.2 Vodooskrba

23. člen
Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati ve-

ljavne predpise, pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih
vodovodov za Občino Logatec, ter odlok o oskrbi z vodo v
Občini Logatec (Uradni list SRS, št. 12/88). Na območjih
varovanja vodnih virov v Občini Logatec se morajo vsi posegi
izvajati v skladu z odloki o varstvu pitne vode.

Ob izgradnji novih objektov, ki bodo oskrbovani z vo-
do, je potrebno proučiti kapacitete vodooskrbe in jih v pri-
meru nezadostnosti povečati. Na območjih, kjer je predvide-
na gradnja vodovodov, se lahko sočasno vrši tudi gradnja
drugih objektov.

Za požarno zaščito je potrebno predvideti zadostne
količine vode v skladu s predpisi.
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2.3 Kanalizacija

24. člen
Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati ve-

ljavne predpise, odlok o pogojih za odvajanje padavinskih in
odpadnih voda v Občini Logatec (Uradni list SRS, št. 12/88).
Celoten kanalizacijski sistem se izvede vodotesno. V ob-
močjih z zgrajenim kanalizacijskim sistemom je priključitev
obvezna. Vsi priključki in prvi revizijski jašek je lociran na
uporabnikovem zemljišču.

Na območjih poselitve, kjer ni kanalizacije, se odvod
fekalne vode rešuje z individualnimi ali skupinskimi vodote-
snimi, tripekatnimi greznicami brez iztoka, ki se po potrebi
praznijo.

25. člen
Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo

biti v skladu s predpisi oziroma pogoji zdravstvenega soglas-
ja. Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna brez
iztoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se lahko
odvaža na kmetijske površine. Dopusten način in količinski
vnos hranil v tla mora biti skladen z uredbo o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Deponiranje gnojevke na principu “obdelane lagune” ni do-
pustno. Na kmetijska zemljišča, ki so pod varstvenim reži-
mom zajetij pitne vode, ter pribrežna zemljišča vodotokov,
se tekoča vsebina greznic, gnojnih jam in gnojišč (gnojevka)
ne sme odvažati.

V naseljih, zaselkih in ob posameznih objektih, kjer so
gnojnične jame in gnojišča neurejena, se le-ta morajo urediti
ali primerno sanirati v sklopu ureditev na parceli.

26. člen
Prometne površine, večji platoji in druge manipulativne

površine morajo imeti urejen odtok meteorne vode brez
posledic za sosednja zemljišča. Urejena meteorna kanaliza-
cija vodi izpust vode preko lovilcev maščob v meteorno
kanalizacijo ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z zelenih ali gozdnih površin in streh
morajo biti speljane v ponikovalnice oziroma v naravne rece-
piente (odprte jarke).

2.4 Odvoz odpadkov

27. člen
Postavitev kontejnerjev za komunalne odpadke v odpr-

tem prostoru je dopustna le ob prometnicah. Stojišče kon-
tejnerja je potrebno opredeliti kot obcestni prostor. Urejena
ploščad mora biti dobro dostopna za peš in dostavni pro-
met, dobro osvetljena, ne sme prepuščati izcedne vode v
podtalje, in ne sme skupaj s kontejnerjem predstavljati oviro
pri preglednosti prometa. Za nemoteno funkcioniranje zbira-
nja, odvoza odpadkov in vzdrževanje zbiralne ploščadi je
nujno določiti vzdrževalca.

Na izpostavljenih legah je nujno predvideti zeleno ba-
riero, tudi kot ločnico med različnimi rabami prostora.

28. člen
Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov ali mate-

riala v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirje-
na kmetijsko manj vredna zemljišča.

Za potrebe deponiranja gradbenega materiala, odveč-
nega materiala izkopov je potrebno opredeliti posebne loka-
cije, ki zagotavljajo neovirano rabo pretežne namembnosti,
ne predstavljajo ekološke nevarnosti ali krajinske ovire. V
lokacijskem postopku je nujno opredeliti maksimalen mo-

žen obseg, ukrepe varovanja in način vzpostavitve naravne-
ga stanja v smislu prvotne rabe območja.

2.5 Elektro omrežje

29. člen
Na območju Občine Logatec potekajo 20 kV daljnovo-

di distribucijskega značaja. V koridorjih teh daljnovodov širi-
ne 15 m ni dovoljena gradnja objektov. Tudi transformator-
ske postaje imajo varovan koridor 15 m.

Posamezne vrste posegov so pod pogoji upravljavca
omrežja izjemoma dovoljene v varovanem koridorju.

2.6 Omrežje zvez

30. člen
Ob upoštevanju obstoječih tras TK omrežja je pred-

hodno potrebno pridobiti ustrezno soglasje. Kolikor na željo
investitorja novega posega pride do prestavitve dela TK
omrežja, se prestavitev izvede na stroške investitorja.

2.7 Plinovodno omrežje

31. člen
Za vse posege oziroma rabo prostora v 2 x 200 m

zaščitnem pasu plinovoda je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca plinovoda.

V 2 x 30 m pasu plinovoda je po zgraditvi plinovoda
prepovedano graditi poslopja za stanovanja ali bivanja ljudi.
Izjemoma je gradnja v ožjem varovalnem pasu 30 m dovolje-
na, če je bila gradnja z urbanističnimi dokumenti predvidena
pred projektiranjem plinovoda. Posebne varnostne ukrepe
za te primere definira upravljavec plinovoda v lokacijskem
postopku.

V 2 x 5 m pasu plinovoda se smejo dela izvajati pod
posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega pred-
stavnika upravljavca plinovoda, po predhodni pridobitvi so-
glasja upravljavca plinovodnega omrežja.

32. člen
Pogoji za renaturacijo zemljišč po končanih kakršnih-

koli delih za potrebe infrastrukture:
Gozd:
Gozdne površine na manj občutljivih območjih, kjer ni

prisotna erozija ali ni gozdni rob kvalitetne konstante širšega
prostora lahko zemljišče prepustimo naravni sukcesiji.

Na posameznih območjih pa je potrebno izvesti po-
gozdovanje skladno s smernicami pristojnega Zavoda za
gozdove.

Pašniki:
Potrebna je vzpostavitev naravnega stanja po poti na-

ravne sukcesije, vendar ne do končne faze zaraščanja.

Travniki:
Na zemljiščih izrazito proizvodnih površin je potrebno

pred pričetkom del pri izkopih rušno plast razrezati v plošče
in jih deponirati. Po opravljenih delih pa nazaj položiti depo-
nirano rušno plast. Potrebno je strmeti po najboljšem efektu
zatravitve v avtohtonem okolju.

Njive:
Orno plast zemlje je potrebno deponirati in jo po

končanih delih zasuti nazaj. Poleg tega je potrebno omo-
gočiti, da se zemljišče naprej uporablja v kmetijske name-
ne, zato je potrebno vkopati infrastrukturo dovolj globoko
– min 0,80 m.
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Sadovnjaki:
Kolikor je možno se je potrebno ogniti koreninskem

delu in rušo renaturirati kot je opisano za travniške površine.

Drevoredi:
Pri posegih v neposredni bližini drevoredov je potrebno

zagotoviti dovolj velik odmik. Ne sme se prizadeti korenin-
skega dela.

3. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

33. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sana-

cija obstoječega omrežja in naprav mora biti skladno s pred-
pisi, ki urejajo to področje in skladno s pogoji upravljavcev.

Vsak objekt mora imeti urejen dostop in dovoz na cesto
ali pot v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji upravljavca.
Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pri-
stojne službe za vzdrževanje cest.

Kjer so podane možnosti naj se v skladu s potrebami
uredijo tudi kolesarske steze oziroma kolesarske rekreacij-
ske poti.

34. člen
V varovalnih pasovih obstoječih regionalnih cest izven

naselij gradnja stanovanjskih hiš in ostalih objektov ter na-
prav, ki niso v neposredni zvezi s prometnim in infrastruktur-
nim urejanjem, praviloma ni dovoljena.

V koridorjih novo-predvidenih cest in predvidenih re-
konstrukcij cest je dovoljeno le redno vzdrževanje obstoje-
čih objektov in naprav.

Za vse posege v varovalnem pasu cest in poti je po-
trebno soglasje pristojne službe za upravljanje in vzdrževa-
nje cest. V varovalnem pasu državnih cest, ni odškodnin
zaradi hrupa in tresenja.

Prometne ureditve morajo biti izvedene na način, ki bo
zagotavljal ustrezno varstvo okolja in ustrezal tudi obrambno
zaščitnim potrebam.

4. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne
dediščine

35. člen
Naravno in kulturno dediščino je potrebno varovati v

skladu z veljavnimi predpisi ob upoštevanju usmeritev iz
planskih aktov ter določili sprejetih odlokov o razglasitvah
spomenikov in dediščine.

Območja so opredeljena z republiškimi in občinskimi
planskimi dokumenti.

Območja z naravno in kulturno dediščino opredeljujejo
naslednje sklope:

– regijski park,
– naravne spomenike in spomenike oblikovane narave,
– arheološko dediščino,
– etnološko dediščino,
– umetnostno zgodovinsko dediščino,
– tehnično dediščino.
Pri posegih v območje varovanja ali njegovo okolico je

nujno upoštevati merila in pogoje varovanja naravne in kul-
turne dediščine, kot so v sedmem sklopu opredeljeni v
odloku PUP za ureditvena območja naselij v Občini Logatec
(69. in 70. člen).

36. člen
Vsa izdelana strokovna gradiva s prikazom vrste spo-

menika ali znamenitosti in načina varovanja so sestavni del
tega odloka. Pri konkretnem posegu v gravitacijsko območ-

je spomenika ali znamenitosti pristojen zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine izdela posebne dopolnilne
pogoje oziroma smernice. Vsa strokovna gradiva in smerni-
ce je izdelovalec lokacijske dokumentacije dolžan upošteva-
ti. Pristojni upravni organ jih nato definira v lokacijskem
dovoljenju.

5. Merila in pogoji glede varovanja okolja

37. člen
Pred posegom v prostor, ki ima kakršenkoli vpliv na

okolje, mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu
okolja, podzakonskih in občinskih predpisov, ki urejajo vars-
tvo okolja.

Posamezne vplive obravnavajo posebni predpisi (za
varstvo zraka, varstvo pred hrupom), ki jih je pri posegih v
prostor  potrebno nujno upoštevati. V odprt prostor ne sodi-
jo objekti oziroma dejavnosti, ki predstavljajo večjo obreme-
nitev prostora.

Poleg omejitev, pogojev in meril, ki jih podajajo tehnič-
ni normativi za področja požarnega varstva, varstva tal in
varstva voda, pa so s tem odlokom predpisani še dodatni
ukrepi.

Na celotnem območju Občine Logatec ni dovoljeno
odlaganje komunalnih, posebnih ali drugih nevarnih odpad-
kov, razen na urejeni deponiji.

Pri odlaganju gradbenega in drugega materiala pa je
potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v prostor na podlagi
predhodno izdelanega elaborata sanacije in renaturacije.

38. člen
Za varstvo voda pa je še potrebno:
– z novimi posegi se ne smejo poslabšati sedanje od-

točne razmere meteorne vode,
– v meteorne odvodnike in v podtalje se spušča le čista

meteorna voda,
– na mestih izpusta mora biti dana možnost jemanja

vzorcev vode za analizo kvalitete,
– meteorne vode iz prometnih, manipulativnih in parki-

rišč je potrebno voditi preko lovilcev olj in maščob ter use-
dalnikov, za katere je potrebno izdelati poslovnike obratova-
nja,

– na območjih skladiščenja tekočih goriv in naftnih de-
rivatov, morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča
izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo,

– predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za prepreči-
tev erozijskega delovanja,

– vegetacijo ob vodotokih ali strugah je potrebno v čim
večji meri ohranjati,

– preprečiti je treba negativne vplive na mikroklimat-
sko, bioekološko, rekreacijsko in krajinsko funkcijo vodoto-
kov, kot so onesnaževanja s trdimi ali tekočimi odpadki,
zasipavanji in neustreznimi regulacijami,

– regulacije vodotokov in hudournikov je dopustno iz-
vajati z uporabo avtohtonih naravnih materialov.

Skladiščenje nevarnih snovi (goriva, maziva, strupene
snovi) naj bo urejeno na pokritih površinah z ustreznimi
lovilnimi skledami. Tako ne more priti do havarije pri even-
tualnem mešanju meteorne vode z nevarno snovjo. Pri več-
jih skladiščih nevarnih snovi je v slučaju požara onemogočiti
iztok požarne vode v odprte vodotoke ali podtalnico.

6. Merila in pogoji za varovanje krajinskih značilnosti

39. člen
Na vseh območjih je potrebno v čim večji možni meri

ohraniti značilno tipiko parcelacije zemljišč, najznačilnejšo
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vegetacijo, reliefne elemente, kvalitetne prostorske cezure
med rabami ter v okviru možnosti tudi obstoječo kulturo
zemljišča.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju
gozdnega roba in določiti potrebna dela za oblikovanje in
nego naravnega roba ter ohranitev krajinske tipike. Pri tem
je potrebno paziti, da se ohrani biološko ravnotežje in bio-
loška raznolikost ter ohrani zaščitna funkcija gozda (veter,
erozija, zaloge pitne vode). Ohranjanje in varovanje ima
pomembno krajinsko-estetsko vlogo, pa tudi velik vpliv na
mikroklimo.

V območjih značilnih pogledov na posebno vredne kra-
jinske elemente ali elemente grajene strukture niso dopustni
posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.

40. člen
Relief kot eno najpomembnejših posebnosti krajine je

nujno ohranjati. Za varstvo značilnih krajinskih elementov je
potrebno upoštevati sledeče smernice:

– zasipavanje vrtač in dolov ni dovoljeno,
– izjemoma se dovoli zasipavanje za posege širšega

pomena, za katere je potrebno predhodno izdelati krajinsko
sanacijsko zasnovo vklapljanja v širši prostor,

– iz vrtač in dolov ni dovoljeno odvažati plodne zemlje,
– v vrtačah in dolih je potrebno ohraniti njive in avtohto-

no vegetacijo,
– vrtače je potrebno ohraniti pred zaraščanjem,
– prepovedana so zemeljska dela v ožjem območju ali

na površju nad jamami, brezni in koliševkami.

7. Merila za urejanje zelenih površin

41. člen
S tem odlokom se obravnavajo zelene površine, ki

opravljajo naslednje funkcije in niso pretežno kmetijska in
gozdna zemljišča:

– zavarujejo zemljišča pred negativnimi klimatskimi in
drugimi vplivi,

– zagotovijo estetski videz v odnosu do naselij in ohra-
njajo krajinske kvalitete.

Za zelene površine se štejejo:
– javni parki in nasadi, drevoredi in zelenice,
– zelenice ob javnih komunikacijskih površinah,
– zelenice ob spomenikih, zgodovinskih objektih, po-

sameznih turističnih in drugih javnih objektih,
– zelene površine v sklopu rekreacijsko-športnih kom-

pleksov,
– zelenice v sklopu pokopališč.

42. člen
Lastniki in investitorji so dolžni vzdrževati, prenoviti ali

na novo urediti zelene površine v skladu z izdelano zasadi-
tveno zasnovo s pozitivnim mnenjem zavoda za spomeniško
varstvo. Zasnovo potrdi glede na celostno razvojno prostor-
sko politiko občinski organ pristojen za prostor.

IV. KONČNE DOLOČBE

43. člen

Izdelovalec lokacijske dokumentacije je obvezen vse
elemente in odnose v prostoru opredeliti v lokacijski doku-
mentaciji oziroma pridobiti ustrezno strokovno idejno reši-
tev, ki te odnose definira.

44. člen
S sprejetjem tega odloka in odloka o prostorskih uredi-

tvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Loga-
tec prenehata veljati odlok o urbanističnem redu Občine
Logatec (Uradni list SRS, št. 11/68 in 34/79) ter odlok o
uskladitvi urbanističnega reda z dolgoročnim planom Obči-
ne Logatec za obdobje 1986–2000 in družbenim planom
Občine Logatec za obdobje 1986–1990 (Uradne objave
LN, št. 6-7/97).

45. člen
Prostorski ureditveni pogoji so vsem zainteresiranim

občanom in organizacijam tern skupnostim stalno na vpo-
gled na Občini Logatec in na Upravni enoti Logatec.

46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična in komunalna inšpekcija.

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

listu RS.

Št. 012-8/97
Logatec, dne 28. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec

Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

261. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Logatec

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 11. člena statuta Obči-
ne Logatec (Uradne objave LN, št. 4/95) je Občinski svet
občine Logatec na 37. redni seji dne 29. 9. 1998 sprejel

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

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

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

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

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Logatec z uvedenim uličnim

sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

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

naselji v Občini Logatec in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju Logatec z uvedenim uličnim siste-

mom, razvrščene v podkategorije (LZ, LK).

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

občini in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 226 010 G2 102 Hotedršica–Vitez–Godovič G2 102 3900 M
2. 226 020 G2 102 Hotedršica–Rovtarske Žibrše 226070 5695 M
3. 226 030 G2 102 Hotedršica–Žibrše–Logatec 226080 8892 M
5. 226 040 G2 102 Hotedršica–Ravnik–M 10 G2 102 3960 M
6. 226 050 G2 102 Logatec–Židovnik 226070 6183 M
7. 226 060 R2 408 Logatec–Zaplana 468 010 2258 M
8. 226 070 R2 408 Židovnik–Veharše 130 010 7830 M
9. 226 080 R2 408 Petkovec–Rovte 226110 3048 M
10. 226 090 226070 Rovtarske Žibrše–Petkovec R2 408 1480 M
11. 226 100 226070 Medvedje Brdo–Rovte R2 408 3105 M
12. 226 110 R2 408 Rovte–Vrhnika R2 407 6400 M
13. 226 120 226130 Rovte–Sovra–Podlipa 468 030 5395 M
14. 226 130 226140 Rovte–Praprotno Brdo–Smrečje 468 030 3800 M
15. 226 140 226130 Rovte–Hlevni vrh–Vrh Sv. Treh Kr. 468 030 5342 M
16. 226 150 R2 408 Zavratec–Vrh Sv. Treh Kraljev 468 030 4595 M
17. 226 160 226150 Hleviše–Hlevni vrh 226140 2495 M
18. 226 170 R3 640 Laze–Planina R2 409 1420 M
19. 226 180 226170 Laze–Jakovica Z hiša 1810 M
20. 468 030 R2 407 Smrečje–Žiri R2 408 2750 M
21. 468 010 R2 409 Cesarski vrh–Ceste R2 408 1752 M
21.a 130 010 226070 Veharše–Godovič G2 102 1670 M
22. 130 170 R2 408 Zavratec–Medvedje Brdo 226070 775 M
23. 130 190 Z hiša Zavratec–Rovte R2 408 1365 M

Skupaj: 85.920 km

5. člen
Lokalne ceste v naselju Logatec z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) zbirne krajevne ceste (LZ)

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

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

25. 227010 R2 409 Naklo Z hiša 650 M
26. 227020 R2 408 Čevica R2 409 348 M
27. 227030 227020 Vodovodna Z hiša 510 M
28. 227040 R2 409 Titova Z hiša 301 M
29. 227050 227060 Kidričeva 227070 151 M
30. 227060 227040 Partizanska 227080 381 M
31. 227070 227050 Pavšičeva 227080 117 M
32. 227080 R2 409 Gubčeva 227070 321 M
33. 227090 R2 409 Valkarton 227110 493 M
34. 227100 R2 409 Tovarniška Z žel. pos. 860 M
35. 227110 227100 Stara cesta M občina 2852 M
36. 227120 227110 Klanec 227100 420 M
37. 227130 227150 Cankarjeva 227100 206 M
38. 227140 227100 Jačka G2 102 890 M
39. 227150 R2 409 Notranjska cesta G2 102 705 M
40. 227160 227150 Poštni vrt 227180 336 M
41. 227170 R2 409 Nova vas 227015 254 M
42. 227180 R2 409 Potoška 227190 309 M
43. 227190 227180 Krpanova 227017 280 M
44. 227200 R2 409 Brod–odcep L R2 409 387 M
45. 227210 227200 Cesta talcev 227180 532 M
46. 227220 G2 102 Ograde R3 640 506 M
47. 227230 227220 Cesta 5. maja 227220 375 M
48. 227240 R3 640 Poljska pot R3 640 346 M
49. 227250 227240 Gozdna pot R3 640 624 M
50. 227260 227210 Skirca 228380 600 M
51. 227270 G2 102 Za železnico Z hiša 461 M
52. 227280 G2 102 Blekova vas Z hiša 1050 M
53. 227290 227300 Zelena pot 227280 823 M
54. 227300 G2 102 Pod Grintovcem 227280 497 M
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

55. 227310 227050 Režiška G2 102 1148 M
56. 227320 227310 Strmica Z hiša 1371 M
57. 227330 G2 102 Pokopališka 227310 463 M

Skupaj: 19.567 km

b) krajevne ceste (LK)

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

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

58. 228010 R2 408 Ul. Dolomitskega odreda Z hiša 175 M
59. 228021 R2 408 Rovtarska–priključki Z hiša 141 M
60. 228022 227010 Naklo–Naklo 10 c Z hiša 104 M
61. 228031 227030 Vodovodna–Ogrin–Vodovodna 227030 200 M
62 228032 227010 Vodovodna–povezava 227020 164 M
63. 228033 R2 408 Čevica odcep 3. 227030 291 M
64. 228040 227040 Vilharjeva Z hiša 216 M
65. 228051 227050 Pavšičeva Z hiša 211 M
66. 228052 227070 Pavšičeva 18 Z blok 228 M
67. 228060 227040 Kraigherjeva 227050 161 M
68. 228070 227050 Tomšičeva 227070 224 M
69. 228080 227060 Ulica OF 227080 184 M
70. 228090 227060 Nazorjeva 227080 164 M
71. 228101 227080 Gubčeva Z hiša 673 M
72. 228102 227080 Gubčeva–Blekova vas 227280 230 M
73. 228111 R2 409 Tržaška–priključki 228112 177 M
74. 228112 Z hiša Priključ. Puc–Titova 227040 192 M
75. 228113 R2 409 Tržaška–Partizanska 227060 86 M
76. 228114 R2 409 Tržaška–Pod Grintovcem Z hiša 283 M
77. 228120 227110 Stara cesta Z hiša 90 M
78. 228131 R2 409 Valkarton 227090 771 M
79. 228132 227100 Valkarton–Betonarna Z hiša 421 M
80. 228140 227110 Vrtnarska 228131 126 M
81. 228151 227110 Stara pot Z hiša 195 M
82. 228152 227110 Stara cesta–Stara cesta 86 Z hiša 150 M
83. 228161 227110 Mandrge Z hiša 253 M
84. 228162 228172 Odcep Mandrge Z hiša 320 M
85. 228171 227110 Jamnica 227120 291 M
86. 228172 227120 Klanec–odcep Jeraj Z hiša 168 M
87. 228180 227100 Stranska pot 227100 268 M
88. 228191 227100 Tovarniška–bloki 227140 348 M
89. 228192 227140 Povezava Jačka–Tovarniška 227100 140 M
90. 228201 227100 Grič 228210 268 M
91. 228202 227130 Povezava Grič Z hiša 201 M
92. 228203 227130 Povezava Grič 228201 125 M
93. 228204 228201 Povezava Grič Z hiša 217 M
94. 228210 227150 Šolska pot 227140 550 M
95. 228221 227270 Za železnico 228223 350 M
96. 228222 227270 Za železnico pri carinarnici Z hiša 381 M
97. 228223 227270 Obrtna cona–Sošje G2102 545 M
98. 228224 227270 KLI– deponija peska / obrtna cona Z hiša 275 M
99. 228225 228224 za Petrovčičem / obrtna cona 228223 190 M
100. 228226 228223 Sošje–odcep (L) / obrtna cona Z hiša 195 M
101. 228231 227140 Zelenica G2 102 284 M
102. 228232 228230 Zelenica–črpališče Z hiša 320 M
103. 228240 227170 Prešernova 227180 201 M
104. 228251 227180 Gregorčičeva 228252 184 M
105. 228252 227160 Povezava Poštni vrt–Krpanova 227190 150 M
106. 228260 227180 Levstikova 228252 182 M
107. 228270 227200 Brod 227210 206 M
108. 228280 227210 Cesta talcev G2 102 180 M
109. 228290 R3 640 Loka Z hiša 495 M
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

110. 228301 227230 Cesta 5. maja (odcep Šmuc) Z hiša 324 M
111. 228302 227230 Cesta 5. maja–Bukovec Z hiša 181 M
112. 228311 227240 Poljska pot 227260 693 M
113. 228312 228311 Križišče–Poljska pot 26 Z hiša 503 M
114. 228313 R3 640 Poljska pot (odcep Menart) 227240 128 M
115. 228314 227220 Ograde R3 640 158 M
116. 228321 R3 640 Mali most Z hiša 460 M
117. 228322 228320 Mali most–De Gleria Z hiša 93 M
118. 228330 R3 640 Martinj hrib Z hiša 194 M
119. 228341 R3 640 Plesiše Z hiša 408 M
120. 228342 228341 Plesiše–Maček Z hiša 69 M
121. 228343 228341 Plesiše–Petrovič Z hiša 106 M
122. 228350 R3 640 Pod gozdom Z hiša 241 M
123. 228360 228350 Rožna Z hiša 90 M
124. 228370 R3 640 Pri Lesniki Z hiša 340 M
125. 228380 227260 Skirca Stolp 608 M
126. 228390 227300 Pehačkova Z hiša 368 M
127. 228400 227300 Došce Z hiša 215 M
128. 228410 G2 102 Dol Z hiša 115 M
129. 228420 G2 102 Hrib Z hiša 183 M
130. 228430 G2 102 Zadružna pot Z hša 280 M
131. 228441 G2 102 Tabor Z hiša 238 M
132. 228442 228441 Tabor–Potok Z hiša 196 M
133. 228443 228441 Tabor–Tržaška G2 102 74 M
134. 228450 227310 Grajska pot Z hiša 434 M
135. 228460 226050 Gorenjska cesta–prik. 227330 340 T
136. 228470 227310 Lipca Z hiša 246 M
137. 228480 G2 102 Planjave Z hiša 135 M
138. 228490 G2 102 Tičnica Z hiša 263 M
139. 228501 G2 102 Kalce–priključki (Arh) Z hiša 233 M
140. 228502 R2 409 Kalce–Kalce 38 Z hiša 233 M
141. 228503 G2 102 Kalce–Petkovšek Z hiša 158 M
142. 228504 G2 102 Kalce–Rudolf Z hiša 90 M
143. 228505 G2 102 Kalce–Kalce 24 Z hiša 128 M
144. 228506 G2 102 Kalce bus–parkirišče Z park 387 M
145. 228507 G2 102 Kalce–Kalce 25 Z hiša 117 M
146. 228508 G2 102 Kalce–Kališe Z hiša 168 M
147. 228509 G2 102 Kalce–Vrabec G2 102 220 M
148. 228510 G2 102 Kalce–Režiška 227310 171 M

Skupaj: 22.732 km

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

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

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

149. 726010 G2 102 Hotedršica–Vavken–Gojni grič 226010 1105 M
150. 726020 226 010 Goli grič–G. Novi svet Z hiša 2275 M
151. 726031 G2 102 Log –D. Novi svet–M 10 Z hiša 1937 M
152. 726032 726031 Stranska pot 226010 720 M
153. 726040 G2 102 Hotedršica–Vavken 726010 355 M
154. 726050 G2 102 Vavken–Kočar–smetišče Z hiša 315 M
155. 726060 G2 102 Pot za Turkom 226020 333 M
156. 726070 G2 102 Pot za Malnar Z hiša 503 M
157. 726080 G2 102 Spomenik–Mežnar Z hiša 120 M
158. 726090 726070 Pot za potokom Z hiša 140 M
159. 726100 226040 Cajna–Koš 226030 430 M
160. 726110 G2 102 Hotedršica–Log Z hiša 355 M
161. 726120 G2 102 Cesta Cajnar Z hiša 2750 M
162. 726131 R2 409 Grčarevski vrh–Grčarevec G2 409 2190 M
163. 726132 726130 Grčarevec–lokalno R2 409 168 M
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

164. 726133 726130 Grčarevec–lokalno R2 409 187 M
165. 726140 R2 409 Grčarevec–Lanski vrh A drog 308 M
166. 726150 726160 Grčarevec–Šebenik–Hrib Z hiša 420 M
167. 726160 R2 409 Grčarevec–Suhi grič Z hiša 232 M
168. 726170 R2 409 Grčarevec–Post. Z hiša 329 M
169. 726180 226180 Jakovica–Čez grič 226180 1163 M
170. 726191 R3 640 Gasa–Grič 226180 530 M
171. 726192 226170 Cesta pod klancem 226180 172 M
172. 726200 R3 640 R3 640–šola–Gasilski dom 226170 452 M
173. 726210 726200 Pod kucljem 226170 286 M
174. 726220 R3 640 Slabetov klanec 726230 205 M
175. 726230 R3 640 Laze–železniška postaja Z hiša 885 M
176. 726240 130190 Med.Brdo–Kamnikov grič–R2408 R2 408 3540 M
177. 726250 226070 Medvedje Brdo–Strnad Z križ. 1669 M
178. 726261 130010 Cesar–Pikelce Z križ. 2162 M
179. 726270 130010 Veharše–Pesek Z hiša 800 M
180. 726280 226070 Trate–Leskovec 226070 1100 M
181. 726290 726280 Odcep Dom Medved Z hiša 477 M
182. 726300 226070 Trate–Vavknov grič 226070 825 M
183. 726310 226020 Pivkaš–Tominc Z hiša 2300 M
184. 726320 226030 Koren–Klavžar–Turk 226050 2519 M
185. 726330 Z hiša Molk–Zelena dolina 226030 550 M
186. 726340 226110 Bolkovc–Brdo Z hiša 850 M
187. 726350 726340 Šinkovec–Križaj–Rožman Z hiša 706 M
188. 726360 726350 Križaj–Osredek 226140 1025 M
189. 726370 726350 Križaj–Pustni grič Z hiša 647 M
190. 726380 226110 Bolkovc–Žirovc Z hiša 179 M
191. 726390 226110 Vavken–Čopar Z hiša 238 M
192. 726401 226110 Rovte–Jesenovec Z hiša 466 M
193. 726402 226140 Grič 226110 245 M
194. 726410 226110 Rovte–Zavčan R2 408 895 M
195. 726421 R2 408 Grampovce Z hiša 728 M
196. 726422 726421 Grampovce–odcep Likar Z hiša 172 M
197. 726423 R2 408 Zalejše Z hiša 384 M
198. 726430 R2 408 Žabnica Z hiša 1050 M
199. 726441 226130 Treven–Lukan Z hiša 896 M
200. 726442 726441 Treven–Mihovc–LC 226130 686 M
201 726450 226130 Logarše Z hiša 476 M
202. 726460 226140 Popit–Sopot R2 408 1950 M
203. 726470 226140 Pil–Vrh Sv. Treh Kraljev Z cekev 2510 M
204. 726480 226150 Doline–Petrač–Planinska koča 726470 1450 M
205. 726490 226 150 Staje–Petrač Z hiša 820 M
206. 726500 468030 Skalna raven–Magan–Masle Z hiša 925 M
207. 726510 468030 Sp. Lavrovec–Trpin–Urbanovc Z hiša 3230 M
208. 726520 Z hiša Koča–Zg. Lavrovec Z hiša 800 M
209. 726530 226080 Petkovec–Gabrovce 226110 1110 M
210. 726541 226080 Petkovec (križišče)–Novak Z hiša 495 M
211. 726542 726541 Petkovec–Bizjak–Gantar Z hiša 350 M
212. 726551 226080 Petkovec (križišče)–Lukan Z hiša 985 M
213. 726552 726551 Petkovec–Brenč Z hiša 234 M
214. 726561 468010 Ceste (križ.)–Krznar–Godobol R2 408 2696 M
215. 726562 R2 408 Treven–Kunc– Petkovec 226080 928 M
216. 726570 R2 408 Godobol–Hud konc–Židovnik R2 408 1342 M
217. 726581 468 011 Log–(križišče)–Matevž–Turk Z hiša 2360 M
218. 726582 726581 Log (križišče)–Kisovec Z hiša 1605 M
219. 726590 R2 408 Jezerce–Zaplana 468 010 1657 M
220. 726583 726581 Log–Zaplana Z hiša 205 M
222. 726522 468031 Jezero–Grobezin Z hiša 400 M

Skupaj: 70.502 km
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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. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347–05–144/98–03/Brank z dne 23. 7.
1998.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 1. člen

odloka o razvrstitvi ulic, vaških cest in poti, ki niso razvršče-
ne med državne ceste (Uradni list RS, št. 35/84).

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

listu RS.

Št. 012-11/98
Logatec, dne 29. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec

Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

MISLINJA

262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru

Na podlagi 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93) in 21. člena statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 27/95), je Občinski svet občine Mislinja
na 2. seji dne 18. 1. 1999 sprejel

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

redu in miru

1. člen
V odloku o javnem redu in miru Občine Slovenj Gradec

(Uradni list RS, št. 45/90) se za 11. členom doda nov 11.a
člen, ki glasi:

»Na območju Občine Mislinja je v naravnem okolju
prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje
z vozili na motorni pogon, motornimi sanmi in s kolesi.

Za kriterije za določitev naravnega okolja, vrste dejav-
nosti, za katere prepoved ne velja, nadzor in višine kazni za
prekrške se smiselno uporabljajo določila uredbe Vlade Re-
publike Slovenije o prepovedi vožnje z vozili v naravnem
okolju (Uradni list RS, št. 16/95 in 28/95)«.

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

nem listu RS.

Št. 221-01/99
Mislinja, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

263. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene
stanovanj, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto
1999

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 27/95) in 5. člena odloka o povprečni gradbeni
ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 35/97 in 37/98) je
Občinski svet občine Mislinja na 2. redni seji dne 18. 1.
1999 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,

povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Mislinja za leto 1999

1. člen
A) Povprečna gradbena cena 1m2 stanovanjske površi-

ne zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja
za leto 1999 znaša 92.850 SIT.

B) Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč, za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gosto-
te poselitve, v letu 1999 znašajo:

– za individualno komunalno rabo (IKR) 3.760 SIT/m2

koristne površine objekta,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 5.370 SIT/m2

koristne površine objekta.

2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se oblikuje na podlagi

3. člena odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, pov-
prečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč,
vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni
list RS, št. 35/97 in 37/98).

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

nem listu RS.

Št. 462-01/96
Mislinja, dne 18. januarja 1999.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

264. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja za leto 1999

Na podlagi 9., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21. in 127. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) ter
13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (Uradni list RS, št. 77/96 in 37/98) je Občinski svet
občine Mislinja na 2. redni seji dne 18. 1. 1999 sprejel
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S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini

Mislinja za leto 1999

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1999 znaša
0,059 SIT.

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

nem listu RS.

Št. 462-02/96
Mislinja, dne 18. januarja 1999.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

265. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse

Na podlagi 4. in 17. člena odloka o komunalnih taksah
v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 66/96 in 47/97 ) in 21.
člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je
Občinski svet občine Mislinja na 2. seji dne 18. 1. 1999
sprejel

S K L E P

I
Vrednost točke za izračun komunalne takse za taksne

predmete v Občini Mislinja za leto 1999 znaša 11,70 tolar-
jev.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 417/1-95
Mislinja, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

266. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) in 21. člena statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja
na 2. seji dne 18. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

I
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Mislinja, mesečno v višini 30 tolarjev za vsak doblje-
ni glas na volitvah za občinski svet.

II
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihov

žiro račun.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 024-01-01/99
Mislinja, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

MORAVSKE TOPLICE

267. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
Krajevno skupnost Tešanovci – za naselji
Mlajtinci in Lukačevci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter določil zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US
38/96 in 43/96) in izida referenduma za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka dne 10. 1. 1999 objavljamo

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno

skupnost Tešanovci – za naselji Mlajtinci
in Lukačevci

1. člen
Na območju krajevne skupnosti Tešanovci v naseljih

Mlajtinci in Lukačevci se po odločitvi krajanov naselij Mlajtin-
ci in Lukačevci na referendumu dne 10. januarja 1999,
uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje

5 let, in sicer od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v naselju Mlaj-

tinci in Lukačevci,
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja v na-

selju Mlajtinci in Lukačevci,
– sofinanciranje izgradnje pločnikov v Mlajtincih in Lu-

kačevcih,
– sofinanciranje izgradnje mrliške veže v Lukačevcih,
– sofinanciranje ureditve pokopališča z okolico in po-

stavitev zvonika v Mlajtincih,
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– sofinanciranje izgradnje CATV,
– sofinanciranje izkopa obcestnih jarkov,
– gramoziranje cest,
– sofinanciranje nabave opreme in delovanja društev,
– vzdrževanje ulične razsvetljave in plačevanje elek-

trike,
– vzdrževanje kapele v Lukačevcih,
– ureditev avtobusnega postajališča v Mlajtincih,
– vzdrževanje in urejanje vaških objektov v Mlajtincih in

Lukačevcih,
– sofinanciranje delovanja KS.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v naseljih Mlajtinci in Lukačevci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji

višini:
a) denarju
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-

skega dela in pogodbenega dela,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejav-

nosti,
– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samo-

stojnih podjetnikov,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v

naseljih Mlajtinci in Lukačevci, ki so na začasnem delu v
tujini.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 in 48/96).

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih hono-
rarjev pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtego-
valo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slove-
nije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Tešanovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopris-
pevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Teša-
novci, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost
Tešanovci pošlje zavezancem položnice za plačilo.

7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo

v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Tešanovci št. 51900-842-078-82219, s pripi-
som »samoprispevek KS Tešanovci – za naselji Mlajtinci in
Lukačevci«.

8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki

so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

10. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Tešanovci

in vaški odbor naselja Mlajtinci – Lukačevci.

11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne
skupnosti Tešanovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča
zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informi-
ranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni
urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1999.

Št. 1-12/99
Tešanovci, dne 10. januarja 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Tešanovci
Viktor Časar l. r.

268. Poročilo volilne komisije KS Tešanovci o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Tešanovci – za naselje Mlajtinci in Lukačevci
dne 10. 1. 1999

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Tešanovci o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti

Tešanovci – za naselje Mlajtinci in Lukačevci
dne 10. 1. 1999

1
Na območju Krajevne skupnosti Tešanovci v naselju

Mlajtinci in Lukačevci je bil na referendumu, izvedenem v
nedeljo 10. 1. 1999, ugotovljen naslednji izid glasovanja:

a) v naselju Mlajtinci
– v volilni imenik je bilo vpisanih 152 volilcev,
– referenduma se je udeležilo 137 ali 90,13% volilcev,
– ZA je glasovalo 117 ali 76,97% volilcev,
– PROTI je glasovalo 20 ali 13,15% volilcev,
– neveljavnih glasovnic ni bilo.
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2
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopris-
pevka za del KS Tešanovci – za naselje Mlajtinci za obdobje
5 let, in sicer od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.

3
b) v naselju Lukačevci
– v volilni imenik je bilo vpisanih 49 volilcev,
– referenduma se je udeležilo 38 ali 77,55% volilcev,
– ZA je glasovalo 34 ali 69,38% volilcev,
– PROTI je glasovalo 4 ali 8,16% volilcev,
– neveljavnih glasovnic ni bilo.

4
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopris-
pevka za del KS Tešanovci – za naselje Lukačevci za ob-
dobje 5 let, in sicer od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.

Tešanovci, dne 10. januarja 1999.

Predsednik
volilne komisije
KS Tešanovci

Branko Cipot l. r.

269. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
Krajevno skupnost Krnci – za naselje Krnci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter določil zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US
38/96 in 43/96) in izida glasovanja za uvedbo samopris-
pevka dne 10. 1. 1999 objavljamo

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno

skupnost Krnci – za naselje Krnci

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Krnci – v naselju Krnci

se po odločitvi krajanov Krnec, na referendumu dne
10. januarja 1999, uvede krajevni samoprispevek v denarju
in delovni obveznosti.

2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju in delovni obveznosti

se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1.
2004.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
– gramoziranje in asfaltiranje cest do vsake stanovanj-

ske hiše,
– vzdrževanje vaško gasilskega doma in vaškega poko-

pališča,

– sofinanciranje delovanja in nakup opreme za protipo-
žarno varnost,

– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice ter ulične raz-
svetljave v vasi in

– za delovanje sveta KS.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v Krajevni skupnosti Krnci ter lastniki vikendov
in vinskih kleti, ki tu nimajo stalnega prebivališča.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji
višini:

a) denarju
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-

skega dela in pogodbenega dela,
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejav-

nosti,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v

naselju Krnci, ki so na začasnem delu v tujini.

b) v delovni obveznosti
– 3 delovne dni letno po 8 ur občan, nosilec gospo-

dinjstva ali njegovi družinski člani,
– 1 traktorski prevoz letno občan, nosilec gospodinjs-

tva ali njegov družinski član, kolikor ima lastni traktor.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8

delovnih ur znaša 6.500 SIT, za neopravljen traktorski pre-
voz pa 11.000 SIT.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 in 48/96).

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih hono-
rarjev pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtego-
valo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slove-
nije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Krnci dostaviti seznam zave-
zancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz šeste
in sedme alinee 6. člena tega sklepa, plačujejo samoprispe-
vek enkrat letno na žiro račun krajevne skupnosti, in sicer
do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zave-
zancem položnice za plačilo.

7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo

v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Krnci št. 51900-842-078-82614.

8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki

so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
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9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne
skupnosti Krnci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru
občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informi-
ranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni
urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.

11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1999.

Št. 1-5/99
Krnci, dne 10. januarja 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Krnci

Franc Hül l. r.

270. Poročilo volilne komisije KS Krnci o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci – za
naselje Krnci, dne 10. 1. 1999

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Krnci o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci –

za naselje Krnci, dne 10. 1. 1999

1
Na območju Krajevne skupnosti Krnci, v naselju Krnci

je bil na referendumu, izvedenem v nedeljo dne 10. 1.
1999, ugotovljen naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 45 volivcev, na refe-
rendumu je glasovalo še / volivcev, ki imajo nepremičnine
na območju k.o. Krnci in so zavezanci za plačilo samopris-
pevka po tretji alinei 9. člena zakona o samoprispevku in
imajo pravico glasovanja po navedenem členu,

V volilni imenik je bilo vpisanih 45 volivcev.
– referenduma se je udeležilo 43 ali 95% volilcev,
– ZA je glasovalo 40 ali 89% volilcev,
– PROTI je glasovalo 3 ali 6% volilcev,
– neveljavnih glasovnic ni bilo.

2
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopris-
pevka na območju Krajevne skupnosti Krnci za naselje Krnci
za obdobje 5 let in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2004.

MURSKA SOBOTA

271. Sklep o uvedbi krajevenga samoprispevka za
Krajevno skupnost Markišavci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 15. člena statuta Krajevne skupnosti
Markišavci in izida referenduma z dne 10. 1. 1999 je Svet
KS Markišavci na seji dne 12. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno

skupnost Markišavci

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Markišavci se na pod-

lagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil 10. 1. 1999
uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za KS Markišavci se uvede za

dobo 5 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer za:

– dokončanje kanalizacije v naselju Markišavci,
– odvodnjavanje meteorne vode in ureditev pločnikov,
– ureditev avtobusnih postajališč,
– ureditev športnega igrišča,
– ureditev okolice kapelice in vežice na pokopališču,
– vzdrževanje ostalih vaških objektov,
– sofinanciranje kolesarske steze do Murske Sobote,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS in sofinanci-

ranje dejavnosti društev.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-

liščem v naselju Markišavci. Samoprispevek bodo plačevali
zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in
sicer v naslednji višini:

– 2% mesečno od neto plač zaposlenih, nadomestil iz
delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega in pogodbenega
dela,

– 2% od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim
dodatkom,

– 7% od katastrskega dohodka veljavnega za tekoče
leto,

Krnci, dne 10. januarja 1999.

Predsednik
volilne komisije

KS Krnci
Štefan Hül l. r.
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– 3% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto
zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno varstvo s stalnim
bivališčem, oziroma sedežem dejavnosti v KS Markišavci,

– 3% mesečno od povprečne plače v RS v tekočem
letu zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

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

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunava-
lo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Re-
publike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke –
izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Markišavci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na na-
slov: KS Markišavci, 9000 Murska Sobota.

Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki
so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziro-
ma ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpi-
sih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

žiro račun Krajevne skupnosti Markišavci št. 51900-842-
080-82544.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet krajevne skupnosti Markišavci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS
najmanj enkrat letno poročati na zborih občanov v krajevni
skupnosti.

8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 2. 1999 naprej.

Št. 3/99
Markišavci, dne 12. januarja 1999.

Predsednik
Sveta KS Markišavci
Boris Gumilar l. r.

272. Poročilo Volilne komisije KS Markišavci

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Markišavci o izidu glasovanja

na referendumu za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti

Markišavci

PIVKA

273. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega
sveta prešel na naslednjega kandidata z liste
Slovenske ljudske stranke – SLS

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Pivka z
dne 17. 12. 1998, da je članu občinskega sveta Robertu
Smrdelju prenehal mandat na podlagi pete alinee 37.a čle-
na, v povezavi s 37.b členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US RS, št. 45/94-
odločba US RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95-
odločba US, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) je občinska volilna komisija na seji
dne 14. 1. 1999, na podlagi 30. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98)

u g o t o v i l a,
da je mandat člana občinskega sveta prešel

na naslednjega kandidata z liste
Slovenske ljudske stranke – SLS

Ta kandidat je Anton Požar, roj. 31. 5. 1939, inženir
lesarstva, iz Petelinj 23, Pivka.

Kandidat je dne 7. 1. 1999 podal izjavo, da sprejema
mandat.

Št. 00601/98
Pivka, dne 15. januarja 1999.

Člani Predsednica
Janez Požar l. r. Občinske volilne komisije

Julka Dekleva l. r. občine Pivka
Kristina Dekleva l. r. Nadja Čeligoj l. r.

V Krajevni skupnosti Markišavci je bil na referendumu
10. 1. 1999 o uvedbi krajevnega samoprispevka ugotovljen
naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 143 volivcev,
2. na referendumu je glasovalo 132 volivcev ali

92,30%,
3. ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

73 volivcev ali 51%,
4. PROTI je glasovalo 59 volivcev ali 41%,
5. neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 8. člena sklepa o razpisu referenduma o
uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Markišav-
ci (Uradni list RS, št. 86/98) in izida glasovanja, volilna
komisija ugotavlja, da je v KS Markišavci bil izglasovan kra-
jevni samoprispevek, saj je za uvedbo samoprispevka glaso-
vala večina vseh volivcev v KS Markišavci.

Št. 3/99
Markišavci, dne 10. januarja 1999.

Predsednik
Volilne komisije
KS Markišavci

Boris Gumilar l. r.
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PUCONCI

274. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje KS Dolina

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odločba
US, 38/96 in 43/96 - odločba US), statuta Krajevne skup-
nosti Dolina in odločitve krajanov KS Dolina na referendumu
dne 10. 1. 1999 je Svet krajevne skupnosti Dolina na seji,
dne 11. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

KS Dolina

1. člen
Na območju KS Dolina se po odločitvi krajanov na

referendumu dne 10. 1. 1999 uvede krajevni samoprispe-
vek v denarju za obdobje od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2003.

2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo

7,5 milijonov SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabi-

la za:
– asfaltiranje in vzdrževanje vaških cest,
– ureditev javne razsvetljave,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.

3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

žiro računu Krajevne skupnosti Dolina št. 51900-842-097-
82934.

4. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal

svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru
krajanov o porabi zbranih sredstev.

5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-

liščem v KS Dolina, lastniki nepremičnin (gradbenih objek-
tov, zemljišč), ki nimajo stalnega bivališča v KS Dolina:

a) v denarju:
– 42 DEM mesečno v tolarski protivrednosti občani,

nosilci gospodinjstva
– 2 DEM mesečno v tolarski protivrednosti na 1 ha

obdelovalne zemlje lastniki obdelovalne zemlje,
– 2,5 DEM mesečno v tolarski protivrednosti lastniki

osebnih avtomobilov,
– 2,5 DEM mesečno v tolarski protivrednosti lastniki

traktorjev,
– 1% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v

tekočem letu lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih
hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Dolina;

b) v delu:
– tri delovne dni po 8 ur na občana nosilca gospodinjs-

tva ali njegove družinske člane, ali nadomestilo v denarju v
primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za 1 delovni dan
50 DEM v tolarski protivrednosti.

6. člen
Samoprispevek v denarju od 1. do 4. člena bo obraču-

naval Svet KS Dolina mesečno po srednjem tečaju DEM

Banke Slovenija na dan obračuna, samoprispevek pod toč-
ko 5 pa enkrat letno.

7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42001-11/98
Puconci, dne 12. januarja 1999.

Predsednik
Sveta KS Dolina
Vlado Kuhar l. r.

275. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Dolina o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
KS Dolina, izvedenem 10. 1. 1999

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Dolina o

izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje KS

Dolina, izvedenem 10. 1. 1999

1. V volilni imenik je bilo skupaj vpisanih 177 volilnih
upravičencev.

2. Na referendumu je glasovalo skupaj 84 volilcev ali
47,45%.

3. „ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 58
volilcev ali 69,04%.

4. „PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo skupaj
23 volilcev ali 27,38%.

5. Neveljavne glasovnice so bile 3 ali 3,58%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v Krajevni skupnosti Dolina, ker se je zanj izreklo
skupaj 58 volilcev ali 69,04% vseh, ki so glasovali.

Dolina, dne 10. januarja 1999.

Predsednik
Volilne komisije KS Dolina

Branko Šavel l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

276. Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska
Bistrica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. člena statuta Obči-
ne Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 32. seji dne 4. 11. 1998
sprejel
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O D L O K
o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica

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 Slovenska Bistri-

ca in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršiteljev odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Slovenska Bistri-
ca 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.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne ose-
be (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti ute-
meljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter katego-
rija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v pro-
storskem planu občine.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste,
s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po po-
stopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.
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III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Slovenska Bistrica.

12. člen
(letni plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v

posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

(2) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste. Te 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 ali
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Slovenska Bistrica;

– 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.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.

(2) Občinski svet občine Slovenska Bistrica lahko pred-
laga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povra-
čilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka
po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva,
in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če
je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi
sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

17. 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.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev raz-
laščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pri-
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stojna služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju pred-
logov javnih prevoznikov.

(2) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča ob-
činske ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlaga-
telj pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave za
ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen
predlagatelj. Tako zgrajeno postajališče postane del občin-
ske ceste.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniš-
ko progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko prido-
bi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

(2) 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 Sloven-
ska Bistrica.

(3) 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 izko-
rišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

(4) Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja 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.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Slovenska Bistrica.
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(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(5) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest
ali dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem
območju krajevne skupnosti. Občinski svet občine Sloven-
ska Bistrica 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 Slovenska Bistrica subsi-
diarno odgovorna.

(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba
občinske uprave za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojna služba občinske uprave za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhod-
no uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave 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.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. 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 cesti
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 pristojne službe občinske uprave za
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepo-
ve ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.

(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in pristoj-
ne inšpekcijske službe občinske uprave najmanj petnajst
dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri
dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na ob-
činski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, pristojne inšpekcijske službe občinske
uprave in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pri-
stojno službo občinske uprave za ceste.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 52. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Slovenska
Bistrica.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi; toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
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vestitor ni Občina Slovenska Bistrica, se smejo napeljevati
oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s
soglasjem pristojne službe občinske uprave za ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preuredi-
tve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ce-
ste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za

izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, pristojne inšpekcijske službe
občinske uprave in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih
cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta služba odda najugodnejšemu ponudniku za oprav-
ljanje teh dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske upra-
ve za ceste.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne služ-
be občinske uprave za ceste. S soglasjem se določijo teh-
nični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ce-
ste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in dru-
gimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega
člena.
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40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

(1) Pristojne inšpekcijske službe občinske uprave lah-
ko zahtevajo ustrezno ureditev priključka na občinsko ce-
sto, odredijo prepoved uporabe priključka ali njegovo ukini-
tev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 39. čle-
na ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z
odločbo iz 40. člena tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko

pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je po-
memben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilago-
diti vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe
občinske uprave za ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe ob-

činske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
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;

47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motoma vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
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48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
50. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje 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.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet na občin-
ski cesti ne ustavi za daljši čas.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ce-
ste obvesti policijo, pristojne inšpekcijske službe občinske
uprave in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Do-
voljenju mora biti priložena od pristojne službe občinske
uprave za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

(2) 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, pristojne inšpekcijske
službe občinske uprave in izvajalca rednega vzdrževanja
ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti
priložena od pristojne službe občinske uprave za ceste potr-
jena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi

katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o 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.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb občin-
ske uprave ali policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojne službe občinske uprave
za ceste iz 32. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah postav-
lja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje pristojna služba
občinske uprave za ceste.

(2) Kolikor je vzdrževalec dela občinskih cest v skladu
s petim odstavkom 27. člena tega odloka krajevna skup-
nost, prometno signalizacijo postavlja, zamenjuje, dopolnju-
je ali odstranjuje krajevna skupnost. Za postavitev, dopolni-
tev ali odstranitev prometne signalizacije si mora krajevna
skupnost pridobiti soglasje pristojne službe občinske upra-
ve za ceste.

(3) Prometno signalizacijo na občinskih cestah v prime-
rih določitve parkirišč, enosmernih, dvosmernih in pred-
nostnih cest ter kompleksnih prometnih ureditvah naselij
določa Občinski svet občine Slovenska Bistrica na predlog
župana, razen v primerih iz 31. člena tega odloka in v
primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali
odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah
prometa na javnih 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.

(4) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
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cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pred-
stojnik pristojne službe občinske uprave za ceste s skle-
pom. Pristojna služba občinske uprave za ceste ima pravico
do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdr-
ževanje in odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna
služba občinske uprave za ceste lahko izda soglasje za
njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila
pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njiho-
ve postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba
občinske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavi-
tve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstrani-
tve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Slovenska Bistrica. Transparenti mo-
rajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske
ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah)

(1) Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejav-
nost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki nepo-
sredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in
vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 39. in
40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje
vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojne službe občinske uprave za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske

ceste, nadzirajo pristojne inšpekcijske službe občinske
uprave.

57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest imajo pristojne inšpekcijske službe občinske uprave
poleg pravic in dolžnosti, ki jih imajo po drugih predpisih, še
naslednje pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske cest ali var-
nosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v
prometu, pristojne inšpekcijske službe občinske uprave lah-
ko odločijo po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank.
V nujnih primerih lahko pristojne inšpekcijske službe občin-
ske uprave odločijo tudi ustno ter odredijo, da se odločba
izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo pri-
stojne inšpekcijske službe občinske uprave 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 potrebujejo za ugotavljanje dejanskega stanja v obrav-
navani zadevi, če menijo, da je utemeljen sum kršitve tega
odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno upo-
rabljajo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določijo pristojne inšpekcijske službe občinske upra-
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ve, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom
nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki so jih odredile po 5. točki prvega
odstavka tega člena, morajo pristojne inšpekcijske službe
občinske uprave obvestiti župana, pristojno službo občin-
ske uprave za ceste in policijo.

(6) Če pristojne inšpekcijske službe občinske uprave
pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovijo
pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja
občinskih cest kot javne službe, lahko podajo koncedentu
utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s konce-
sijsko pogodbo.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

58. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. čle-
na);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. čle-
na);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (35. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (38. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
39. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46.
člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinska cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

59. 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.

60. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
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61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odsta-
vek 24. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občin-
ske uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni
službi občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 41. člena tega odloka.

63. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

64. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nas-
protju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

66. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 1/85 in
30/88).

67. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 10/32-6-1/98
Slovenska Bistrica, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

277. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za
leto 1999

Na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 34/95) in 14. člena odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljšča (Uradni list RS, št. 13/98)
je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 21. 12.
1998 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
za leto 1999

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za leto 1999 znaša:
1. za stavbna zemjišča, ki se v 10. členu tega odloka

po namembnosti razvršča v skupine A, C in D:0,125
SIT/m2/mesec,

2. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka
po namembnosti razvrščena v skupino B:0,104 SIT/m2/me-
sec.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 414-1/99-100
Šentjur pri Celju, dne 21. decembra 1998.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.
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TRŽIČ

278. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Tržič

Na podlagi 10., 16. člena in drugega odstavka 77. čle-
na statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97)
je Občinski svet občine Tržič na 29. redni seji dne 23. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi pravilnika

o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Tržič

1. člen
Besedilo 3. člena pravilnika o dodeljevanju sredstev za

pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič (Uradni
list RS, št. 24/96) se spremeni tako, da glasi:

»Občina Tržič k sodelovanju povabi poslovne banke,
finančne ustanove in druge pravne osebe zainteresirane za
poslovno sodelovanje pri pospeševanju razvoja gospodar-
stva v Občini Tržič«.

VELIKE LAŠČE

279. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Velike Lašče

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. členom statuta
Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Velike Lašče na 36. seji, dne 8. julija 1998
sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Velike Lašče

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

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

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

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

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

sosednjih občinah.

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

sosednjih občinah so:

2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Za sredstva za razvoj lahko zaprosijo pravne in fizične

osebe, ki bodo sredstva pridobljena na podlagi tega pravilni-
ka investirale v Občini Tržič, in sicer:

– samostojni podjetniki posamezniki,
– mala in srednje velika podjetja v zasebni in mešani

lastnini,
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji,

ki zagotavlja dohodek za najmanj enega človeka.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 301-09/98-07
Tržič, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1 111010 R446 R 446–Grosuplje–o. m. V. Lašče–Turjak C106 1747 V
2 454020 404052 454052–Podturjak–Četež–o. m. Ig trik.L 454041 4100 V
3 454030 454020 454020–Javorje–Škamevec–V. Osolnik 454040 5866 V

Podh. hrib–454040
4 454041 C106 C106–Rašica–Podlog–Knej–Dolš.– R324 8309 V

Rob–Osredek–o. m. Ig konec as.
5 454100 454040 454040–Rašica–C106 C106 900 V
6 454060 454040 454040–Selo–Rupe–Mohorje– 41063 11944 V

Boštetje–Neredi–Lužarji–041063
7 454070 041063 041063–Karlovica–Podkogelj– 454040 4885 V

Kapl. Log.–Stope–Knej–454040
8 454080 454070 454070–Podsmreka–Velike C106 3570 V

Lašče–C106
9 454090 C106 C106–Dv. vas–M. Slevica–041063 41063 3345 V
10 454110 C106 C106–Vel. L.–o. m. Dobre.Polje.trikD R375 1140 V
11 041063 R 320 o. m. Loška Dolina–Podstrmec–Žaga– C106 11513 V

Podž.–Karl.–M. Sleviva–V. Lašče–C106
12 404052 C106 o. m. Škofljica–Turjak–C106 C106 4903 V
13 454010 404052 404052–Turjak–C106 C106 95 V
14 352011 R 320 o. m. Ribnica–M. Slevca–454090 454090 960 V
15 111030 454010 o. m. Grosuplje.–o. m. Škofljica–V. Ločnik C106 430 V

Skupaj: 63707

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

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

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 954010 404052 404052–Turjak–C106 C106 110 V
2. 954020 404052 404052–Turjak–kapela D kap.D 370 V
3. 954030 404052 404052–Turjak–grad L Grad L 140 V
4. 954040 404053 404053–Turjak–Koritar Hiša L 400 V
5. 954060 C106 C106–Turjak–Klančar Hiša L 250 V
6. 954070 C106 C106–Turjak–Gale pred hišo 325 V
7. 954080 954070 954070–Turjak–Bajdinc Hiša L 320 V
8. 954090 954070 954070–Turjak–hiša št. 44 Hiša L 54 V
9. 954100 954070 954070–hiša št. 58 Hiša D 52 V
10. 954120 454020 454020–Ščurki–hiša št. 3 Hiša D 305 V
11. 954130 454020 454020–Prazniki–hiša št. 4 Hiša L 1200 V
12. 954140 454030 454030–Srnjak–hlev hiše št. 2 Hlev 520 V
13. 954150 954140 954140–Srnjak–hiša št. 7 Hiša D 100 V
14. 954160 454030 454030–V. Osolnik–454040 454040 3420 V
15. 954170 454030 454030–Podhojni hrib–454030 454030 700 V
16. 954180 954650 954650–V. Osolnik–cerkev Cerkev 500 V
17. 954190 954180 954180–V. Osolnik–hiša št. 26 HišaD 90 V
18. 954200 454040 454040–Rašica–454041 454041 570 V
19. 954210 954200 954200–Rašica–454040 454040 170 V
20. 954220 954200 954200–Rašica–C106 C106 270 V
21. 954230 954220 954220–Rašica–R375 R375 460 V
22. 954240 954200 954200–Rašica–404040 404040 320 V
23. 954250 954230 954230–Rašica–hiša D Hiša D 230 V
24. 954260 954230 954230–Rašica–konec asf. k.asf. 320 V
25. 954270 454040 454040–Dolščaki–zadnja hiša Hiša L 380 V
26. 954280 954270 954270–Dolščaki–hiša št. 20 Hiša L 90 V
27. 954290 954270 954270–Dolščaki–hiša št. 10a Hiša D 65 V
28. 954300 454040 454040–Arko št. 7 Hiša D 250 V
29. 954310 454040 454040–Centa–454050 454050 1560 V
30. 954320 954260 954260–Marinčki–954880 954880 380 V
31. 954330 955760 955760–Bavdek št. 7 Hiša D 470 V
32. 954340 955760 955760–Gradišče Propust 400 V
33. 954350 454050 454050–Rob št. 23 Hiša L 380 V
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34. 954360 454050 454050–Strletje–Mački–hiša št. 4 Hiša L 1170 V
35. 954370 454050 454050–Pečki–hiša št. 1 Hiša D 220 V
36. 954380 454050 454050–Uzmani–hiša št. 5 Hiša L 945 V
37. 954390 454050 454050–Purkače–hiša št. 5 Hiša L 230 V
38. 954410 454050 454050–Sekirišče–hiša št. 5 Hiša L 365 V
39. 954420 454050 454050–hiša št. 21 Hiša L 157 V
40. 954430 454050 454050–Bukovec hiša št. 1 HišaD 2310 V
41. 954440 454060 454060–Mačkovec nova hiša D HišaD 195 V
42. 954460 454060 454060–Dednik Hlev L 1235 V
43. 954480 954460 954460–Dednik–454060 454060 55 V
44. 954490 454060 454060–Vrh hiša št. 7 Hiša št.7 730 V
45. 954500 454060 454060–Mohorje hiša št. 3 hiša št.3 145 V
46. 954510 454060 454060–Boštetje hiša št. 5 Hlev L 130 V
47. 954520 454060 454060–cerkev sv. Ožbolt Cerkev 115 V
48. 954530 041063 041063–Breg–Kobilica Hiša 415 V
49. 954540 041063 041063–Podstrmec št. 5 Hiša D 925 V
50. 954550 041063 041063–Brlog št. 4 Hiša L 2470 V
51. 954560 041063 041063–Podles–Podstrmec št. 4 Hiša D 345 V
52. 954570 041063 041063–Borovec št. 4 Hiša L 560 V
53. 954580 041063 041063–Karlovica št. 15 Hiša D 200 V
54. 954590 954580 954580–Karlovica št. 2 Hiša D 135 V
55. 954600 041063 041063–Pleše nova hiša HišaD 1020 V
56. 954610 041063 41063–Plosovo–Pozn.–041063 041063 1870 V
57. 954620 954610 954610–Črni Potok–041063 041063 630 V
58. 954630 041063 041063–hiša št. 3 HišaL 245 V
59. 954640 041063 041063–Polzelo zadnja hiša HišaD 970 V
60. 954650 C106 C106–Jakičevo–Hlebče–Hrustovo– 41063 6535 V

Ulaka–V. Slevica–041063
61. 954660 954650 954650–V. Slevica–Kot–M. Slev.–41063 41063 1550 V
62. 954670 954660 954660–Kot–hlev hiše št. 33 Hlev D 210 V
63. 954680 954660 954660–954650 954650 560 V
64. 954690 041063 041063–M. Slevica–hiša št. 41 Hiša L 410 V
65. 954700 041063 41063–G. Medvejek zad. obj. Hlev D 830 V
66. 954710 954700 954700–M. Slevica prop. Propust 340 V
67. 954720 954700 954700–M. Slevica konec asf. k.asf. 150 V
68. 954730 954700 954700–G. Medvejek zadnj. obj. Hlev D 90 V
69. 954740 041063 041063–D. Medvejek zadnj. obj. HišaD 685 V
70. 954750 454090 454090–Škrlovica–954750 954750 1455 V
71. 954760 454090 454090–Podkraj št. 1 HišaL 580 V
72. 954770 954780 954780–954760 954760 650 V
73. 954780 454090 454090–Dvorska vas konec asf. kon.asf. 260 V
74. 954790 454090 454090–Dvorska vas konec asf. kon.asf. 245 V
75. 954800 041063 041063–Podstrmec Ogrinec Hiša D 125 V
76. 954810 454070 454070–Podkogelj št. 7 Hiša L 515 V
77. 954820 954810 954810–Krkovo št. 8 Hiša L 600 V
78. 954830 454070 454070–Krkovo št. 4 Hiša D 115 V
79. 954840 454070 454070–Kaplanovo nova hiša Hiša L 200 V
80. 954850 454070 454070–Adamovo–454040 454040 1030 V
81. 954860 954850 954850–Škulji št. 2 Hiša D 285 V
82. 954870 454070 454070–Grič št. 5 Hiša L 200 V
83. 954880 454070 454070–Bane–Naredi–454060 454060 4908 V
84. 954890 454070 454070–Brankovo–954650 954650 1605 V
85. 954900 954650 654650–Opal.–Stope–454070 454070 1653 V
86. 954910 454070 454070–954650 954650 720 V
87. 954920 954880 954880–Logarji zadnji obj. Kozol.D 370 V
88. 954930 954880 954880–Zgonče–Sv. Primož Ograja 560 V
89. 954940 954950 954950–D. Kališče št. 2 Hiša D 1000 V
90. 954950 954880 954880–G. Kališče št. 1 Hiša L 1270 V
91. 954960 454080 454080–Vel. Lašče št. 188 Hiša D 250 v
92. 954970 454080 454080–Vel. Lašče št.126a h.Košir 125 V
93. 954980 454080 454080–Vel. Lašče–C106 C106 300 V
94. 954990 955010 955010–V. Lašče Hiša 250 V
95. 955000 954960 954960–V. Lašče št. 196 Hiša L 130 V
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96. 955010 C106 C106–V. Lašče–C106 C106 700 V
97. 955020 955010 955010–V. Lašče št. 40 Hiša L 110 V
98. 955030 955010 955010–V. Lašče–C106 C106 220 V
99. 955040 955010 955010–V. Lašče 102 Hiša D 200 V
100. 955050 955010 955010–V. Lašče–C106 C106 330 V
101. 955060 955010 955010–V. Lašče 104a Hiša L 150 V
102. 955070 955010 955010–V. Lašče–955050 955050 100 V
103. 955080 955030 955030–V. Lašče trgovina trgov.D 100 V
104. 955090 955050 955050–V. Lašče Hiša.24 50 V
105. 955100 955050 955050–V. Lašče št. 31 Hiša 70 V
106. 955110 C106 C106–V. Lašče–955050 955050 120 V
107. 955120 C106 C106–Kijane Hiša L 560 V
108. 955130 454110 454110–V. Lašče žel. postaja Hiša D 440 V
109. 955140 C106 C106–Prilesje–955140 955140 680 V
110. 955150 C106 C106–G. Retje–C106 C106 1370 V
111. 955160 C106 C106–G. Retje–955150 955150 50 V
112. 955170 955150 955150–D. Retje št. 25 Hiša 125 V
113. 955180 C106 C106–D. Retje št. 14 Hiša D 150 V
114. 955190 C106 C106–Srobotnik–Strmec št. 4 Hiša D 1320 V
115. 955200 041063 041063–V. Lašče št. 82a Hiša L 235 V
116. 955210 955200 955200–V. Lašče 81a HišaD 130 V
117. 955220 C106 C106–Pušče–Prhajevo–Podulaka– 954650 2340 V

954650
118. 955230 955220 955220–Pušče–955220 955220 290 V
119. 955240 955230 955230–Pušče št. 9 Hiša 155 V
120. 955250 955220 955220–954650 954650 590 V
121. 955260 955220 955220–Žužek št. 7 Hiša D 140 V
122. 955270 954650 954650–Kukmaka št. 1 Hiša D 450 V
123. 955280 954650 954650–Kukmaka št. 2a Hiša L 230 V
124. 955290 954650 954650–Grm zadnja hiša Hiša D 520 V
125. 955300 955290 955290–Grm–954650 954650 235 V
126. 955310 955270 955270–Rašica št. 1 Hiša D 400 V
127. 955320 954650 954650–Hrustovo št. 14 Hiša D 175 V
128. 955330 C106 C106–M. Lašče št. 112 Hiša L 160 V
129. 955340 C106 C106–M. Lašče–C106 C106 1260 V
130. 955350 955340 955340–M. Lašče–C106 C106 190 V
131. 955360 955340 955340–M. Lašče št. 69 Hiša L 275 V
132. 955370 955340 955340–M. Lašče št. 52 Hiša D 240 V
133. 955380 955340 955340–M. Lašče št. 130 Hiša D 700 V
134. 955390 955340 955340–M. Lašče št. 105 Hiša D 210 V
135. 955400 955370 955370–M. Lašče Levstik Hiša D 50 V
136. 955410 C106 C106–M. Lašče št. 89 Hiša D 250 V
137. 955420 955410 955410–M. Lašče št. 81 Hiša D 125 V
138. 955430 C106 C106–M. Lašče št. 76 Hiša D 150 V
139. 955440 C106 C106–955450 955450 520 V
140. 955450 C106 C106–Laporje–454010 454010 1890 V
141. 955460 955450 955450–Laporje lesena hiša l.hiša 800 V
142. 955470 954450 955450–Laporje št. 12 HišaD 200 V
143. 955480 955460 955460–L.Senožeti–o. m. Gros. hiša D 150 V
144. 955490 454010 454010–Gradež C196 št. 37 Hiša 220 V
145. 955500 454010 454010–Gradež št. 46 Hiša D 140 V
146. 955510 454010 454010–Turjak št. 68 Hiša D 230 V
147. 955520 454010 454010–Turjak št. 7 Hiša D 380 V
148. 955530 C106 C106–Turjak Hiša D 250 V
149. 955540 C106 C106–M. Ločnik–C106 C106 730 V
150. 955550 C106 C106–Mali Ločnik–Sv. Ahac Cerkev D 1560 V
151. 955560 955550 955550–M. Ločnik studenec L stud.L 280 V
152. 955570 454010 454010–Gradež–S. gora št. 5 Hiša 1640 V
153. 955580 C106 C106–M. Osolnik št. 12 Hiša D 1895 V
154. 955590 955580 955580–M. Osolnik k hiši L goziromapot 330 V
155. 955600 C106 C106–Turjak–454010 454010 305 V
156. 955611 C106 C106–V. Ločnik št. 20 Hiša L 1390 V
157. 955612 955611 955611–C106 C106 90 V
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158. 955620 955611 955611–V. Ločnik Hiša D 100 V
159. 955630 955611 955611–V. Ločnik kon. asf. kon.asf. 150 V
160. 955640 454071 454071–Marinčki–Tomažini– 454040 2445 V

Gradišče–454040
161. 955650 454040 454040–Knej št. 2 Hiša L 500 V
162. 955660 C106 C106–M. Lašče št. 38 Hiša L 190 V
163. 955670 454010 45010–Gradež hiša D 140 V
164. 955680 454010 454010–Gradež hiša D 100 V
165. 955690 955570 955570–Gradež hiša D 180 V
166. 955700 955150 955150–G. Retje–hiša št. 5 Hiša D 200 V
167. 955710 955460 Senožeti–Laporje hiša L 750 V
168. 955730 955150 955150–G. Retje o. m. Ribnica kr.L.g.pot 1000 V
169. 955720 955450 955450–Laporje hiša D 265 V
170. 955800 955451 454040–Krvava peč hiša L 6960 V
171. 955740 954320 Gorjup zadja hiša 160 V
172. 955750 454060 Rob–ob Robarki hiša št. 17 530 V
173. 955760 955580 Mali Osolnik–Škantelj Zad. Hiša 350 V
174. 955770 955480 Brankovo–Gačnik Zad. Hiša 150 V
175. 955780 955460 Obč.meja Grosuplje Propust 200 V
176. 904310 955611 Obč.meja Škofljica Propust 355 V
177. 955790 C106 C106–Turjak–št. 58 Zad. Hiša 75 V

Skupaj 108037

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

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridoblje-
no pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 347–05–144/98–03/Brank z dne 11. 9. 1998.

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

nem listu RS.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

VODICE

280. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vodice

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96), 18. člena statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98) je Občinski svet občine
Vodice na 45. redni seji dne 19. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Glasbena šola Vodice

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Vodice, s sedežem Kopitarjev

trg 1, Vodice (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni

vzgojno-izobraževalni zavod za osnovno glasbeno izobraže-
vanje Glasbeno šolo Vodice (v nadaljevanju: šola).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Ob-
činski svet občine Vodice.

II. IME IN SEDEŽ

2. člen
Ime šole: Glasbena šola Vodice.
Sedež šole: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
Izvajanje izobraževalnega programa poteka v prostorih

Osnovne šole Vodice.

III. PEČAT ŠOLE

3. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole.
Sredi pečata je grb.
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Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov šole, ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

IV. DEJAVNOST ŠOLE

4. člen
Šola izvaja osnovno glasbeno izobraževanje po javno-

veljavnem izobraževalnem programu, ter opravlja druge de-
javnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnega glasbene-
ga izobraževanja.

Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednji podrazred standardne klasifikacije dejavnosti:

– M/80.102 – osnovnošolsko izobraževanje.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje

je v javnem interesu.

V. ORGANI ŠOLE

5. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organ,
– svet staršev.

1. Svet šole

6. člen
Organ upravljanja šole je svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta

odlok ali drugi predpisi, ter o zadevah, za katere ni pooblaš-
čen drug organ.

Svet šole šteje sedem članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole,
– dva predstavnika staršev.
Predstavnike ustavnovitelja imenuje Občinski svet ob-

čine Vodice.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole. Pred-

stavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev
navzočih na seji.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole

7. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet

šole s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev se
določa: dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in ime-
nuje se volilna komisija.

Sklep o razpisu se mora javno objaviti v šoli.
Volilno komisijo sestavljajo: predsednik, dva člana ter

njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestni-
ki ne morejo biti kandidati za člane sveta šole.

8. člen
Kandidate za člana sveta šole ima pravico predlagati

najmanj 10% delavcev šole.
Predlogi kandidatov za svet šole, ki se predložijo volilni

komisiji v 21 dneh, od dneva objave sklepa o razpisu volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

9. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovi-

ca delavcev šole.

Za člana sveta šole so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov. Kolikor ni mogoče ugotoviti,
kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandida-
tov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima
daljšo delovno dobo v šoli.

Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in
izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni
od dneva volitev.

10. člen
Svet šole se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo

predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat sveta šole.

Prvo sejo sveta šole v novi sestavi skliče dotedanji
predsednik sveta šole najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta no-
voustanovljene šole skliče in do izvolitve predsednika sveta
vodi župan Občine Vodice.

Predsednik zastopa in predstavlja svet šole.
Namestnik zastopa in predstavlja svet šole v odsotnosti

predsednika.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole

11. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu

šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delav-
cev šole.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30
dneh, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu šole in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev šole.

2. Ravnatelj

12. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovni organ šole.
Ravnatelj šole organizira in vodi delo in poslovanje

šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakoni-
tost dela šole.

Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren
za strokovnost dela šole.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku,
določenim z zakonom.

13. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga

pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno

pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

3. Strokovni organ

14. člen
Strokovni organ šole je učiteljski zbor.

15. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vpraša-

njih, povezanimi z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mne-
nje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandard-
nih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobi-
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tvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v
skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje
ravnatelja in daje pobude za napredovanje strokovnih delav-
cev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukre-
pih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Učiteljski zbor obravnava problematiko predmetnega
področja, usklajuje merila za ocenjevanje, predlaga za iz-
boljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripom-
be staršev in učencev, ter opravlja druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

16. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli

oblikuje svet staršev.
Svet staršev šole sestavljajo trije predstavniki staršev.

Predstavnike staršev izvolijo starši na roditeljskem sestanku.

VI. SREDSTVA ZA DELO

17. člen
Premoženje, s katerim upravlja šola in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina
ustanoviteljev.

Šola lahko razpolaga s premičnim premoženje, z ne-
premičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju
ustanoviteljev.

Šola je dolžna uporabljati in upravljati premoženje usta-
noviteljev s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Šola je odgovorna ustanoviteljema za upravljanje s pre-
moženjem.

18. člen
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega

proračuna, sredstev ustanoviteljev, prispevkov učencev,
sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispev-
kov sponzorjev in iz drugih virov.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s

prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se na-
čin kritja tega primankljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE
V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhod-
nega soglasja ustanoviteljev ne sme sklepati pravnih poslov
v zvezi z nepremičnim premoženjem.

Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s kateri-
mi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno sub-
sidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovite-
ljev predvidena za opravljanje dejavnosti šole.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEMA IN ŠOLO

21. člen
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obvezno-

sti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela šole s

plani in programi Občine Vodice,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost po-

rabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah šole,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Šola je dolžna ustanovitelju vsako leto poročati o izvaja-

nju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
Šola je dolžna posredovati ustanovitelju podatke, po-

trebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistič-
ne namene.

X. JAVNOST DELA

22. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem in

javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov šole, ter vzgoj-

no-izobraževalnem delu, starši in predstavniki javnosti ne
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi
predpisi ali če to dovoli ravnatelj.

Javnost obvešča o delu šole ravnatelj ali oseba, ki
pooblasti.

XI. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

23. člen
Šola ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja,

ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
šole.

Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošne akte sprejme svet šole, razen splo-
šnih aktov za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.

XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

24. člen
Šola mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo

organizacijo in oblikovati organe šole v roku treh mesecev,
od dneva uveljavitve tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 032-01-001/98-060
Vodice, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.
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VRHNIKA

281.  Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih
ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS,
št. 34/95), je Občinski svet občine Vrhnika na 33. seji dne
3. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o splošnih merilih in pogojih prostorskih
ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

I.  UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo splošna merila in pogoji

prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika kot os-
nova za izvajanje prostorskih ureditvenih pogojev za planske
celote posameznih območij občine.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dol-

goročnim in srednjeročnim planom Občine Vrhnika in spre-
membami in dopolnitvami tega plana.

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– prikaze prostorskih ureditev iz dolgoročnega in sred-

njeročnega plana občine v M 1: 5000;
– prikaze meril in pogoje za posege v prostor na kata-

strskem načrtu M 1: 5000 in M 1: 2500;
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor;
– besedilo odloka.
V primerih sprememb in dopolnitev dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Vrhnika, ki predstavljajo le
zaokrožitev ureditvenih območij naselij, brez sprememb na-
činov urejanja, se kot grafični del prostorskih ureditvenih
pogojev za vse planske celote uporablja kartografski del
prostorskega plana v M 1: 5000.

3. člen
(območja urejanja)

Prostorske sestavine planskih aktov opredeljujejo pre-
težne namembnosti območij urejanja. To so:

1. območja urejanja znotraj ureditvenih območij nase-
lij, namenjena gradnji oziroma urbani rabi:

S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti;
O – površine za osrednje dejavnosti;
I – površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo;
P – površine za proizvodnjo, skladišča;
M – površine za mestne javne službe in servise;
T – površine za promet;
R – parkovne, športne in rekreacijske površine.
2. območja izven ureditvenih območij naselij, ki niso

namenjena gradnji oziroma urbani rabi:
E – površine za pridobivanje naravnih surovin;
K – pretežno kmetijske površine;
G – pretežno gozdne površine;
T – površine za promet.

4. člen
(morfološke enote)

Območja urejanja so v prostorskih ureditvenih pogojih
z vidika vrste posegov in njihovega oblikovanja podrobneje
razčlenjena na morfološke enote.

Oznake morfoloških enot imajo glede vrste posegov
naslednje pomene:

1. območja za kolektivna stanovanja (blokovna grad-
nja);

2. območja za individualna stanovanja (individualna
gradnja);

3. območja za osrednje dejavnosti;
4. območja za mešane dejavnosti (stanovanja + cen-

tralne dejavnosti + malo gospodarstvo);
5. območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško

varstvo (v nadaljevanju: družbene dejavnosti);
6. območja za proizvodne dejavnosti;
7. območja za komunalne dejavnosti;
8. parkovna, športna in rekreacijska območja, nezazi-

dane površine;
9. pokopališča.
Oznake morfoloških enot imajo glede oblikovanja na-

slednje pomene:
a) prostostoječa redka pozidava;
A) prostostoječa gosta pozidava;
B) strnjena pozidava;
C) kompleksi s svojevrstno zazidalno strukturo;
D) vaška jedra;
E) proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstre-

šnice);
F) tehnološke naprave, silosi, cisterne;
G) nadstrešnice, deponije.

II. OPREDELITEV POSEGOV V PROSTOR

5. člen
V območjih urejanja, kjer dolgoročni in srednjeročni

plan predvidevata izdelavo prostorskega izvedbenega načr-
ta, so dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
posegi v zvezi s komunalnim urejanjem, postavitve začasnih
objektov in montažnih konstrukcij (priglasitev) in prizidave
ter nadzidave objektov.

Posegi, navedeni v prvem odstavku tega člena, so
dovoljeni, če je s predhodno urbanistično presojo ugotovlje-
no, da posegi ne bodo ovirali izdelave in izvedbe prostor-
skega izvedbenega načrta.

6. člen
V ureditvenih območjih naselij ali na lokacijah obstoje-

čih gradenj se možnost prostorskih posegov določa na pod-
lagi pogojev tega odloka, na podlagi soglasij upravljavcev
ustvarjenih in naravnih danosti in na podlagi določil predpi-
sov, ki določajo pogoje za posege v prostor.

Na zemljiščih, ki so s prostorskimi ureditvenimi pogoji
namenjena za prometne površine, komunalne in energetske
naprave ter ostale potrebe javnega pomena, so dovoljeni
samo posegi, za katere je bilo zemljišče varovano.

Odstopanja od tega določila so dovoljena ob pogoju,
da ne bo okrnjen osnovni namen rabe zemljišče. Presoje
odstopanj bodo opravljene v lokacijskem postopku.

7. člen
Za posege v prostor, ki pomenijo gradnjo več stano-

vanjskih objektov (več kot dve stanovanji) ali za spremembe
namembnosti grajenih struktur v večstanovanjske objekte,
mora investitor pred izdelavo lokacijske dokumentacije pri-
dobiti urbanistično presojo na nivoju idejne rešitve, s katero
se doreče organizacijo prostora (lociranje objektov, komuni-
kacije, komunalna ureditev).

Presojo potrdi Občina Vrhnika.
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1. Posegi v ureditvenih območjih naselij

8. člen
V ureditvenih območjih naselij so dovoljeni naslednji

posegi:
1. Dovoljena je dopolnilna gradnja istovrstnih objektov,

nadzidave in pozidave do intenzivnosti izrabe, ki ne presega-
jo razmerje 40% pozidane nasproti 60% nepozidane površi-
ne. Pri določanju razmerja se upošteva brutoetažna površi-
na pritličja. To razmerje ne velja v območjih urejanja z ozna-
ko A.

2. Dovoljene so rekonstrukcije in spremembe namem-
bnosti obstoječih objektov, če nova namembnost ustreza
kriterijem glede namembnosti posameznih območij in ne
povzroča čezmerne obremenitve okolja.

3. Dovoljene so nadomestne gradnje.
4. Gradnja sakralnih objektov je dovoljena na osnovi

predhodne urbanistične presoje in lokacijske dokumentaci-
je oziroma na podlagi prostorskega izvedbenega načrta.

5. Dovoljena je gradnja objektov in naprav za potrebe
komunale, prometa in zvez ter vodnogospodarske ureditve.

6. Dovoljena je gradnja parkirišč in parkirnih objektov.
7. Dovoljeno je urejanje odprtih površin kot so zeleni-

ce, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi ter površine za re-
kreacijo.

8. Dovoljena je postavitev kioskov, spominskih obele-
žij, reklamnih in usmerjevalnih tabel, turističnih oznak in
drugih objektov mikrourbane opreme.

9. Posegi na zaščitenih drevesih ali drevesnih sestojih
so dovoljeni pod pogoji, ki jih določijo pristojne strokovne
službe.

Posegi, navedeni v prvem odstavku tega člena, so v
ureditvenih območjih naselij dovoljeni v vseh območjih ure-
janja, če za posamezna območja niso določene posebne
omejitve.

9. člen
Sprememba namembnosti stanovanjskega prostora v

pisarno za sedež podjetja oziroma za temu sorodno dejav-
nost je možna z dopolnitvijo lokacijskega dovoljenja, če
investitor predloži pozitivno mnenje pristojne urbanistične
službe.

10. člen
(stanovanjska in spremljajoče dejavnosti)

V območjih urejanja z oznako S (stanovanjska in sprem-
ljajoče dejavnosti) ter v morfoloških enotah 1a, 1A, 1B, 2a,
2A, 2B in 4a, 4A, 4B so dovoljeni naslednji posegi:

– dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov;
– gradnja objektov osnovne oskrbe in storitvenih de-

javnosti;
– gradnja objektov družbenih dejavnosti;
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja dr-

žavnih organov, organov lokalne skupnosti, organizacij s
področja kulture, krajevnih skupnosti, društev in političnih
strank;

– gradnja gospodarskih objektov in delavnic kot samo-
stojnih objektov ali v kombinaciji s stanovanjskimi objekti;

– spremembe namembnosti stanovanjskih objektov za
dejavnosti, ki so dovoljene v območju urejanja z oznako S;

– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zem-
ljiščih stanovanjskih hiš.

11. člen
Gradnja gospodarskih objektov, delavnic, gostinskih

lokalov in drugih lokalov storitvenih dejavnosti kot samostoj-
nih objektov ali v kombinaciji s stanovanjskimi objekti in
sprememba namembnosti objektov v te namene sta dovolje-

ni, če s takšnim posegom ne bo povzročena čezmerna
obremenitev okolja.

Sestavni del vloge za pridobitev dovoljenja za poseg iz
prvega odstavke tega člena je strokovna ocena obremenitve
okolja in predvidenih ukrepov za zagotovitev zmanjšanja emi-
sij (hrup, druge emisije…)

Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka lahko izdela
pravna in fizična oseba, pooblaščena na izdelavo poročil o
vplivih na okolje.

12. člen
(osrednje dejavnosti)

V območjih z oznako O (osrednje dejavnosti) in morfo-
loških enotah “3” so dovoljeni vsi posegi, dovoljeni v ob-
močju S, razen gradnje gospodarskih objektov in delavnic
ter sprememb namembnosti objektov v te namene.

13. člen
(družbene dejavnosti)

V območjih z oznako I (družbene dejavnosti), morfološ-
ka enota 5A, so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja objektov družbenih dejavnosti;
– gradnja objektov za šport in rekreacijo;
– dopolnilna gradnja istovrstnih objektov, nadzidave in

prizidave po določilih posebnih meril in pogojev.

14. člen
(proizvodne dejavnosti)

V območjih proizvodnih dejavnosti z oznako P, morfo-
loška enota 6E, je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in
naprav ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti.

Dovoljene so dopolnilne gradnje istovrstnih objektov,
nadstrešnic, nadzidave in prizidave ter rekonstrukcije pod
enakimi pogoji, če posebna merila in pogoji ne določajo
drugače.

15. člen
(komunalne dejavnosti)

V območjih z oznako M (servisne in komunalne dejav-
nosti) so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja proizvodnih in poslovnih objektov in naprav,
ki služijo komunalnim dejavnostim;

– nadzidave, dozidave in rekonstrukcije obstoječih ob-
jektov;

– adaptacije in funkcionalne spremembe objektov za
sodobnejše tehnologije;

– postavitev nadstrešnic in pomožnih skladiščnih ob-
jektov.

16. člen
(promet)

V območju z oznako T (promet), ki vključuje prometno
telo avtoceste z zelenim pasom do ograje in območje želez-
niške proge Ljubljana–Postojna, so dovoljeni samo posegi,
ki so v skladu s to dejavnostjo.

Gradnja v varovalnem pasu ni dovoljena.
Gradnja novih objektov, prizidave in nadzidave obstoje-

čih objektov in postavitev pomožnih objektov ter nadstrešnic
v varovalnih pasovih drugih prometnic je dovoljena, če inve-
stitor pridobi soglasje upravljavca cest ali železnice.

17. člen
(parki, športno-rekreacijske površine)

V območjih z oznako R in morfoloških enotah “8” (par-
ki, nezazidane površine, športne in rekreacijske površine)
so dovoljeni naslednji posegi:
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– urejanje večjih zelenih parkovnih površin z mikrour-
bano opremo;

– gradnja športnih in rekreacijskih objektov, naprav in
urejanje površin za množične športne prireditve in rekreacijo;

– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopol-
njujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča,
sanitarije, gostinski lokali ipd.);

18. člen
(pokopališka dejavnost)

Na površinah, določenih za pokopališko dejavnost
(morfološke enote “9”) so dovoljeni naslednji posegi:

– urejanje grobov, zelenic in poti;
– gradnja, dozidava in rekonstrukcija mrliških vežic;
– gradnja parkirišč.

2. Posegi izven ureditvenih območij naselij

19. člen
(kmetijske in gozdne površine)

V območjih z oznako G in K (kmetijske in gozdne
površine) so dovoljeni naslednji posegi:

– dovoljena je gradnja objektov in naprav, ki neposred-
no služijo kmetijski proizvodnji v smislu 8. člena zakona o
kmetijskih zemljiščih in 3.4.24. člena sprememb in dopolni-
tev dolgoročnega plana RS (Uradni list SRS, št. 12/89) na
podlagi predhodnega mnenja občinskega organa, pristojne-
ga za kmetijstvo;

– gradnja objektov in naprav, namenjenih gozdnogos-
podarski dejavnosti;

– novogradnja objektov na prostih stavbnih zemljiščih
(VIII. kategorija – S);

– dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih sta-
novanjskih in gospodarskih objektov;

– gradnja nadomestnih objektov;
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zem-

ljišču stanovanjskih objektov;
– melioracije zemljišč;
– spremembe namembnosti objektov, pod pogoji, do-

ločenimi v 11. členu tega odloka;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez ter vodnogospodarske ureditve;
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih in usmer-

jevalnih tabel ter turističnih oznak;
– postavitev kioskov in nadstreškov ob postajališčih

javnega prometa v varovalnem pasu ceste;
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študij-

ske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– ureditev rekreacijskih površin v naravi (trim steze).

20. člen
(pridobivanje naravnih surovin)

V območjih z oznako E, ki so namenjena izkoriščanju
naravnih surovin, so dovoljeni samo posegi, ki so v skladu s
to dejavnostjo.

Za eksploatirana območja je potrebna ekološka sana-
cija v skladu z zakonom o rudarstvu.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

1. Merila in pogoji glede oblikovanja

21. člen
Novogradnje, nadzidave, prizidave, pomožni in začasni

objekti ter drugi posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostav-

ljeno oblikovno indentiteto in homogenost območja in se
prilagajati okoliškim objektom in ureditvam po:

– naklonu streh in smeri slemen;
– razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat;
– barvi in teksturi streh in fasad;
– višini in gradbeni liniji.
Dovoljeno je odpiranje strešnih prostorov s pomočjo

frčad ali drugih oblikovalskih elementov. Čopi so dovoljeni.
Okolica objektov mora biti hortikulturno urejena.

22. člen
(enodružinski stanovanjski objekti)

Pogoji oblikovanja objektov so naslednji:
– tloris: razmerje stranic najmanj 1:1,4;
– višina: največ P+1+M, kolenčni zid največ 80 cm,

oziroma P+M, kjer je možno visoko pritličje, če teren dru-
gačne kleti ne dopušča, kolenčni zid največ 80 cm;

– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35–45 sto-
pinj, smer slemena v vzdolžni smeri objekta;

– garaže in ostali pomožni objekti naj bodo praviloma
načrtovani v sklopu objekta.

23. člen
(objekti za potrebe kmetijske dejavnosti)

Pogoji oblikovanja objektov so naslednji:
– tloris: podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4;
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 35–45

stopinj, smer slemena v vzdolžni smeri objekta;
– gradnja gospodarskih objektov je dopustna na povr-

šinah kmetijskih gospodarstev primerne velikosti;
– objekti so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim

stanovanjskim ali gospodarskim objektom;
– horizontalni odmik mora omogočiti primerno funkcio-

nalno površino k objektu in predvideni dejavnosti;
– dostop in dovoz morata biti urejena za dovoz s kme-

tijskimi stroji;
– za hrambo kmetijskih strojev je dovoljena postavitev

nadstreškov, ki morajo oblikovno in funkcionalno dopolnje-
vati zaokrožena kmečka dvorišča.

24. člen
(ograje, oporni zidovi)

Pogoji oblikovanja so naslednji:
– ograje so lahko živa meja z žično mrežo na notranji

strani parcele, lesena ograja, kovinska ali zidana ograja
višine največ 1,20 m, oziroma ob izvozih največ 0,80 m;

– ograje morajo biti od roba cestnega telesa odmak-
njene min. 1 m (oziroma v skladu s soglasjem upravljavca
ceste) in ne smejo zmanjševati preglednosti ceste;

– oporni zidovi so izjemoma dovoljeni, če drugače ni
mogoče zagotoviti stabilnosti terena;

– oporni zidovi so lahko visoki do 1,20 m (priglasitev),
za višje pa je potrebna lokacijsko dovoljenje. Lokacijsko
dovoljenje je potrebno tudi v primeru, če je oporni zid statič-
no vprašljiv in je zanj potrebna statična preveritev;

– oporni zidovi so lahko kamniti ali betonski; ozeleni
naj bodo s plezalkami;

– gradnja opornih zidov na posestni meji je dovoljena
samo s soglasjem soseda.

Pri novogradnjah morajo biti ograje in oporni zidovi
opredeljeni že v lokacijskem postopku.

25. člen
(nadomestne gradnje)

Nadomestni objekt se praviloma lahko gradi samo na
istem mestu, na katerem je stal objekt, ki se nadomešča.
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Izjemoma se lahko gradi tudi na funkcionalnem zemljišču
starega objekta.

Večji odmik od starega objekta se dovoljuje v nasled-
njih primerih:

– če zaradi geoloških razmer gradnja na istem mestu ni
možna;

– če se z večjim odmikom izboljša prometna varnost na
javni cesti;

– če novogradnja, glede na vrsto zahteva večjo tlorisno
oziroma uporabno površino;

– zaradi urbanistično primernejše lokacije;
– če stoji stari objekt na območju, ki je zavarovano s

posebnimi predpisi.
Ohranjanje delov ali celotnih prvotnih objektov kot sa-

mostojnih objektov, ločenih od novih ni dopustno. Ohranitev
dela obstoječega objekta je dopustna pod pogojem, da se
ohranjeni del in novi objekt povežeta v enotno oblikovano
stavbno maso.

26. člen
(proizvodni objekti)

Horizontalni in vertikalni gabarit morata biti prilagojena
tehnološkemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prosto-
ra v povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskimi
karakteristikami lokacije. Določitev vertikalnega gabarita ob-
jektov pomeni tudi smiselno izbiro višine, ki omogoča dolo-
čeno vizualno zaključenost območja.

Fasade objektov, ki mejijo na stanovanjsko območje,
naj zaradi svobodnega izbora konstrukcijskega sistema grad-
nje ne bodo heterogene. Konstruktivni elementi naj se ne
uporabljajo kot poudarjeni likovni elementi pri oblikovanju
fasad. Barve naj bodo svetlih tonov s ciljem po nevsiljivem
vklapljanju v stanovanjsko okolje.

Ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne. Ma-
sivne naj bodo le v primeru potrebe po zakrivanju vizualne
emisije ali če je ograja tudi protihrupna zaščita.

27. člen
(urbana oprema odprtega prostora)

Urbana oprema odprtega prostora, kot so kioski, stojni-
ce, telefonske govorilnice, postajališča javnega prometa, klo-
pi, smetnjaki ipd. morajo biti v posameznih ožjih območjih
oblikovane enotno. Kolikor se za urbano opremo uporabljajo
tipizirani elementi, ki niso enotno oblikovani, naj se z njihovo
razmestitvijo in dopolnitvijo ali hortikulturno ureditvijo odprte-
ga prostora čimbolj zmanjša njihovo vizualno neskladje.

Urbana oprema mora biti postavljena tako, da dopol-
njuje javni prostor, ni motilna do okoliškega ambienta in ne
ovira vzdrževanja komunalnih naprav in prometa.

2. Odmiki in dostopi

28. člen
(odmiki)

Odmiki objektov ali prizidav od parcelne meje morajo
biti najmanj 4 m od parcelne meje (skrajna točka objekta).

Odmik je lahko manjši od 4 m, če investitor pridobi
soglasje lastnika mejnega zemljišča. Odmik mora biti večji
od 4 m, če je tako zahtevano s svetlobno tehnično oceno.

Nadzidave objektov, ki so odmaknjeni od parcelne me-
je do 6 m (skrajna točka objekta), so dovoljene le s soglas-
jem lastnika mejnega zemljišča. V primeru odmika obstoje-
čega objekta od 4 do 6 m od parcelne meje je nadzidava
dovoljena tudi brez soglasja lastnika mejnega zemljišča, če
je s svetlobno tehnično oceno ugotovljeno, da se bivalni
pogoji z vidika osvetljenosti ne bodo poslabšali.

V območjih brez izrazite gradbene linije obstoječih ob-
jektov mora biti odmik novozgrajenega objekta vsaj 3 m od

zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj 5 m od roba
cestišča.

Gradnja gospodarskih poslopij, proizvodnih objektov,
lokalov, poslovnih prostorov, tudi v kombinaciji s stanovanj-
skimi objekti, je dovoljena na zemljiščih, ki omogočajo us-
trezne odmike od sosednjih objektov in zagotavljajo površi-
ne za dovoz, manipulativno površino in parkirne površine po
predpisanih standardih.

29. člen
(dostop)

Do vsake parcele mora biti zagotovljen nesporen, zem-
ljiško knjižno izkazan dostop (javno dobro, služnost, lastniš-
tvo, solastništvo).

3. Merila in pogoji glede določanja velikosti
gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

30. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča mora biti prilagojena

namembnosti objekta in njegovi velikosti, velikosti gradbe-
nih parcel ter konfiguraciji terena.

Za prosto stoječe individualne stanovanjske objekte naj
bo površina celotnega zemljišča praviloma dvainpolkrat večja
od bruto etažne površine pritličja stanovanjskega objekta.

Za kmetijske, poslovne, proizvodne in več stanovanj-
ske objekte se velikost funkcionalnega zemljišča določi gle-
de na namembnost objekta, lege v odnosu do okoliških
objektov, upoštevaje možnost njihovega širjenja ter ureditve
parkirnih in manipulacijskih površin.

Pri več stanovanjski pozidavi v zaokroženi celoti je po-
trebno obvezno predvideti zelene površine in igrišča, vsaj v
minimalnem obsegu.

4. Merila in pogoji glede varovanja naravne in
kulturne dediščine

31. člen
Naravna, kulturno-zgodovinska dediščina in njihova vpliv-

na območja so ponazorjena v grafičnih prilogah v M1:5000 in
M 1:2500 in z režimi varovanja opisanih v obrazložitvi meril in
pogojev prostorskih ureditvenih pogojev.

Vsi objekti in območja naravne in kulturne dediščine se
varujejo po opisanih pogojih.

PUP-a, dokler se ne sprejmejo posebni odloki o razgla-
sitvi posameznega objekta oziroma območja za spomenik.

Pogoji za oblikovanje posegov na naravnih kulturno-
zgodovinskih znamenitostih ter za urejanje njihove nepo-
sredne bližine so podrobneje podani v obrazložitvi meril in
pogojev prostorskih ureditvenih pogojev.

Varstveni režimi:
VRN A – M za naravno dediščino
VRA/1, VRA/2,
VRA/3, VRA/3' za arheološko dediščino
VRV1, VRV2 za umetnostno zgodovinsko

dediščino
VRE 1 – 7 za etnološko dediščino
VRZ/1 – 3 za zgodovinsko dediščino

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri

občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje pro-
stora in na sedežu krajevne skupnosti.
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33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev
za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/95, 14/95), razen
30. člena, s katerim so bili razveljavljeni naslednji odloki:

– odlok o zazidalnem načrtu za Lukovico (Uradni list
SRS, št. 24/72);

– odloka o zazidalnem načrtu za Dragomer (Uradni list
SRS, št. 20/77);

– odloka o zazidalnem načrtu za Klis (Uradni list SRS,
št. 25/78);

– odloka o zazidalnem načrtu med Idrijsko cesto, Tič-
nico, ter pod Trojico (Uradni list SRS, št. 25/79);

– odloka o zazidalnem načrtu Janezova vas (Uradni list
SRS, št. 21/78);

– odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Vrhnika
(Uradni list SRS, št. 31/84);

– odlok o urejanju prostora v Občini Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 14/95).

34. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Št. 14/1-350-03/86
Vrhnika, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

282. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine Vrhnika

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in
Uradni list RS, št. 26/90), 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrš-
kih (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 91/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, in 13/93) in statuta Občine Vrhni-
ka (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine
Vrhnika na 33. redni seji dne 3. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč na območju

Občine Vrhnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Vrhnika oprede-

li način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, nad-
zor nad izvajanjem ter določijo pogoji in postopek za oddajo
posameznih del oziroma celotne dejavnosti v upravljanje.

2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč so komunalne dejavnosti posebnega družbenega po-
mena, ki med drugim obsegajo pogrebne storitve, storitve v

zvezi z upepeljevanjem in oddajanji prostorov za grobove v
najem.

3. člen
Pokopališče je komunalno-sanitarni objekt, katerega

lastnica je občina oziroma krajevne skupnosti ali verska
skupnost.

Pokopališče se zgradi ali razširi na območju, ki je dolo-
čeno z dolgoročnim planom občine, na podlagi ureditvene-
ga načrta. Zemljišče, na katerem se predvidi izgradnja po-
kopališča ne sme biti močvirnato. Ravno tako ne sme me-
teorna oziroma podtalna voda iz tega področja vplivati na
studence, vodnjake, ribnike, vodnorekreacijske površine in
podobno.

4. člen
V Občini Vrhnika imamo naslednja pokopališča:
– Vrhnika,
– Verd,
– Stara Vrhnika,
– Podlipa,
– Zaplana,
– Sinja Gorica,
– Blatna Brezovica,
– Bevke,
– Ligojna – tudi za KS Drenov grič-Lesno brdo,
– Dragomer,
– Log.
Na pokopališču na Vrhniki opravlja, na podlagi pogod-

be o upravljanju, pogrebno dejavnost oziroma ureja pokopa-
lišče v skladu s tem odlokom, Komunalno podjetje Vrhnika
d.d., na vseh ostalih pokopališčih pa posamezne krajevne
skupnosti.

5. člen
Pokopališče ima pokopališki okoliš z območja, katere-

ga se praviloma pokopavajo umrli. Okoliš predstavlja ob-
močje posamezne KS.

6. člen
Na pokopališču se pokopavajo vsi, ki umrejo v okolišu,

za katerega je pokopališče namenjeno z izjemo oseb, ki so
izrazile željo, da žele biti pokopane na katerem drugem
pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci.

Neidentificirana trupla se pokopljejo na najbližjem po-
kopališču.

7. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih po-

kopališč, odloča občinski svet na predlog župana, oziroma
posameznega sveta KS – po predhodnem soglasju pristoj-
nega organa zdravstvene inšpekcije.

8. člen
V izjemnih primerih je način pokopa zunaj pokopališča

v grobnico na Drči. Predhodno je potrebno za tak pokop
pridobiti dovoljenje pristojnega organa Upravne enote in
soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za zdrav-
stveno varstvo.

V grobnico na Drči se pokopljejo le prvoborci s poseb-
nimi zaslugami v NOB.

II. UREJANJE POKOPALIŠČA

9. člen
Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč,

razdelitev na posamezne vrste grobov, prekope grobov in
opustitev pokopališča.
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Najpogostejša dela pri urejanju pokopališča so:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč.

10. člen
Pokopališče mora biti ustrezno ograjeno (zid, ograja,

živa meja). Imeti mora mrliško vežico, prostor za hrambo
orodja, urejeno mesto za odlaganje odpadkov, oskrbo s
pitno vodo, električno energijo in omogočen dostop z mo-
tornim vozilom, katerega je mogoče pustiti v bližini pokopa-
lišča na urejenem parkirnem prostoru.

11. člen
Občina v skladu z veljavnimi prostorskimi dokumenti in

v soglasju z lastnikom pokopališča sprejme pravilnik o poko-
pališkem redu.

Ta pravilnik predpisuje način in čas pokopa, zvrsti gro-
bov, tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, či-
stoče in miru na pokopališču in spremljajočih objektih, po-
stavljanje, spreminjanje in odstranitev spomenikov, skratka
vsak poseg v prostor na območju pokopališča.

V pravilniku je urejeno tudi čuvanje umrlih v kraju, kjer
na pokopališčih ni mrliške veže.

12. člen
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj čuvanja oziroma na

kraj upepelitve ali pokopa je dovoljen samo s posebej prire-
jenimi vozili.

V težje dostopnih krajih in v neugodnih vremenskih
razmerah se sme umrlega prenesti ali prepeljati tudi na drug
krajevno običajen način.

13. člen
Kolikor je mrliška vežica sestavni del pokopališča, se

posmrtni ostanki umrlih obvezno prenesejo vanjo in tam
čuvajo do pokopa.

Če mrliške vežice na pokopališču ni, se lahko posmrtni
ostanki umrlih čuvajo na krajevno običajen način.

Posmrtni ostanki stanovalcev Doma upokojencev na
Vrhniki, ki bodo pokopani na pokopališčih v drugih občinah,
se lahko čuvajo v mrliški vežici doma upokojencev.

14. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan ureditveni na-

črt, ki je sestavljen iz situacije pokopališča, z vrisanimi grob-
nimi polji, oštevilčenimi grobovi, objekti in komunalnimi pri-
ključki.

15. člen
Vsa pokopališča v Občini Vrhnika morajo imeti zagotov-

ljen prostor za enojne, dvojne, otroške, vrstne in žarne
grobove.

Ravno tako mora biti zagotovljen prostor za raztrositev
pepela, anonimne pokope in grobišča.

16. člen
Kot grobišča označujemo kostnice, prostore za sku-

pen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah ter
vojni in izrednih razmerah.

V skupna grobišča se prenesejo tudi posmrtni ostanki
iz grobov, za katere se je razdrla najemna pogodba. Za
skupna grobišča skrbi Občina Vrhnika.

17. člen
Minimalne mere grobne jame so: dolžina 2,20 m, širi-

na 0,80 m in globina 1,80 m.
Za otroke smejo biti jame odgovarjajoče skrajšane in

zožene, vendar najmanj 1,20 m globoke.
Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov,

mora biti jama poglobljena tako, da znaša plast zemlje nad
krsto najmanj 1,50 m.

Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj
0,50 m.

Gradnja novih grobnic na pokopališčih v Občini Vrhni-
ka ni dovoljena.

18. člen
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih ali obsto-

ječih klasičnih grobovih in grobnicah.
Kolikor se žara shrani v enojni, dvojni, trojni ali otroški

grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob.
Površino, mesto in obliko žarnega groba določi uprav-

ljalec pokopališča v skladu z načrtom pokopališča.

19. člen
Prekop pokojnikov na isto ali drugo pokopališče se

opravi na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih oziroma pravnih
oseb in se vrši ob prisotnosti zdravstvenega inšpektorja.

Prekopi v takih primerih se opravljajo v pozno jesen-
skem in zimskem času (od srede oktobra do srede marca),
ko zunanje temperature ne presežejo +5°C. Izjeme so le
izkopi na zahtevo pravosodnih organov.

20. člen
Pokop umrlih se opravi po vrstnem redu grobov, razen,

kadar gre za pokop žar, pokop v rodbinske grobove ali
grobnice.

Ponoven pokop v isti grob je dovoljen po mirovalni dobi
najmanj 10 let. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.

V klasični grob se lahko shranjujejo tudi žare s pepe-
lom umrlih. V času prekopa se pokopana žara shrani v
mrliški vežici in nato ponovno shrani v grob nad nazadnje
pokopano krsto.

Pokopavanje v tuj grob brez poprejšnjega soglasja na-
jemnika prostora ni dovoljeno.

Odpiranje grobov pred rokom določenih v drugem od-
stavku tega člena je dopustno le z dovoljenjem organa,
pristojnega za začetek in vodenje kazenskega postopka.

21. člen
Pokopališče se opusti na podlagi odločitve za komu-

nalne zadeve pristojnega upravnega organa občine.
Pred sprejetjem odločitve o opustitvi pokopališča mo-

rata dati svoje mnenje pristojni organ zdravstvene inšpekcije
in pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

V odločitvi mora biti določeno:
– kdo upravlja opuščeno pokopališče,
– pogoji in roki za prenos posmrtnih ostankov in spo-

menikov,
– pogoji in roki za odstranitev pokopaliških objektov,
– plačilo stroškov preureditve in prenosa.
Na predlog pristojnega zavoda za varstvo naravne in

kulturne dediščine pristojni organ občine odloči, kam se
prenesejo posamezni spomeniki, grobnice in obeležja z
opuščenega pokopališča ter kdo bo skrbel zanje.

Za opustitev pokopališča, posameznih oddelkov na po-
kopališču in grobov, ki jih ureja poseben predpis, mora
občinski organ pred izdajo odločitve pridobiti dovoljenje
pristojnega resorja pri Ministrstvu za okolje in prostor.



Uradni list Republike Slovenije Št. 6 / 29. 1. 1999 / Stran 509

22. člen
Opuščeno pokopališče se sme po 10 letih zadnjega

pokopa uporabiti za ureditev parkov v druge namene pa šele
po 30 letih od zadnjega kopa.

Preden se opuščeno pokopališče uporabi za druge
namene, ga je treba prekopati, posmrtne ostanke pa prene-
sti v skupno grobišče na pokopališču, ki je v uporabi.

III. ODDAJA GROBNEGA PROSTORA V NAJEM

23. člen
Prostor za grobove oddaja v najem upravljalec pokopa-

lišča z najemno pogodbo, ki jo sklene z najemnikom grob-
nega prostora.

Pogodba vsebuje:
– podatke o grobu,
– čas najema,
– način plačila,
– obveznosti najemnika in upravljalca,
– določila o razdrtju pogodbe,
– druge določbe.

24. člen
Kolikor najemnik ne izpolnjuje obveznosti, določenih v

pogodbi, ga upravljalec pokopališča pozove, da jih izpolni v
roku enega leta. Če po določenem roku najemnik ni ravnal v
skladu z opozorilom, lahko upravljalec prenese posmrtne
ostanke v skupno grobišče in grobni prostor odda v najem
drugemu interesentu.

25. člen
Grobovi morajo biti redno vzdrževani in urejeni.
Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja in na-

prave ne smejo segati preko meja grobnega prostora.
Tehnični normativi spomenikov, nagrobnikov in grobov

morajo biti v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in
pravilnikom o pokopališkem redu.

Postavljajo se lahko le s soglasjem upravljalca.
Znamenja na nagrobnih kamnih in spomenikih ne sme-

jo žaliti nacionalnega čuta ter spoštovanja do pokojnih ali
vzbujati zgražanje državljanov.

26. člen
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi in

sosednjih grobov ali če kvari izgled sosednjih grobov in
izgled pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. V
takem primeru se ukrepa v skladu s 24. členom.

27. člen
Višino najemnine določi župan v soglasju z lastnikom in

na predlog upravljalca.

IV. DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA IN NAJEMNIKA

28. člen
Upravljalec pokopališča:
– deluje v skladu z veljavnimi pravilniki.
– ugotavlja pravilnost dokumentov, ki so osnova za

pokop,
– vodi finančno poslovanje pokopališča,
– v soglasju s pristojnim organom določa cene za na-

jem grobov in druge pokopališke storitve,
– oddaja prostore za grobove in vodi evidenco sklenje-

nih pogodb,
– daje soglasja za ureditev grobov in postavitev spome-

nikov,

– vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah,
– opravlja pokope in prekope,
– opravlja redno vzdrževanje pokopališč in spremljajo-

čih objektov v skladu z določili tega odloka in pravilnika o
pokopališkem redu. Za cerkvene objekte v sklopu pokopa-
lišča skrbi cerkev sama,

– opravlja investicijska dela na podlagi sklepa župana
ali sklepa KS,

– določa mesto, dan in uro pokopa,
– skrbi za red in snago v mrliški vežici,
– sklepa pogodbe in izdaja splošni akt, v katerem se

ureja opravljanje pogodbenih in pokopaliških storitev, v skla-
du s tem odlokom,

– pri pokopu ali prekopu ustrezno zavaruje sosednje
spomenike,

– pri prekopu najdene vrednostne predmete shrani in
jih izroči upravičencu, če je ta znan oziroma ravna v skladu s
predpisi.

29. člen
Najemnik je dolžan:
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– dostaviti upravljalcu ustrezne mrliške dokumente,
– prijaviti upravljalcu pokop po ugotovljeni smrti najka-

sneje 30 ur pred nameravanim pokopom,
– skrbeti in vzdrževati grob v smislu 26. in 27. člena

tega odloka.

V. POGREBNE STORITVE IN SVEČANOSTI

30. člen
Upravljalec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu

ob prijavi oziroma pred pokopom niso predloženi ustrezni
mrliški dokumenti oziroma dokazilo o prijavi smrti matičarju.

31. člen
Na pokopališčih v Občini Vrhnika se opravljajo pokopi

vsak dan v tednu v skladu z dogovorom med upravljalci in
svojci pokojnika.

32. člen
Vsakemu umrlemu občanu mora biti zagotovljen dosto-

jen pogreb v skladu z njegovo poslednjo voljo ali željo njego-
vih sorodnikov oziroma naročnikov pogreba. Pogreb s po-
kopom umrlega občana je družbena komemoracija in ima
javno pietetni značaj.

Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določili tega
odloka in pravilnika o poteku pogrebnih svečanosti.

33. člen
Udeležencem pogrebne svečanosti, ki želijo počastiti

spomin pokojnika je zagotovljeno, da lahko svobodno in
nemoteno prisostvujejo kot enakopravni udeleženci.

Udeleženci pogrebne svečanosti so osebe, ki prisos-
tvujejo pogrebu v lastnem imenu in vsi, ki se udeležijo po-
greba kot zastopniki pravnih oseb.

34. člen
Na željo pokojnika ali njegovih sorodnikov se pogreb

lahko opravi v družinskem krogu.

35. člen
Vse krajevne skupnosti morajo imenovati odbore, ki

skrbijo za organizacijo pogrebnih svečanosti v skladu s prvim
odstavkom 33. člena.
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36. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove

krste ali žare z mrliškega odra ali mrliškega voza. Če sodelu-
je v pogrebni svečanosti godba ali pevski zbor, pred pričet-
kom pogrebnega sprevoda zaigrajo ali zapojejo žalostinko.
Sledijo lahko poslovilni govori predstavnikov sosedov in dru-
štev ter verski obred.

37. člen
Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične

pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
Na željo pokojnika ali njegovih sorodnikov se lahko

opravi verski obred od mrliške vežice v cerkev in nato do
groba.

38. člen
Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s

pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo: svojci pokoj-
nika, nosilci zastav, praporov, odlikovanj in vencev, govorni-
ki, predstavnik verske skupnosti in drugi udeleženci pogreb-
ne svečanosti.

Pri odprtem grobu sledijo še poslovilni govori predstav-
nikov krajevne skupnosti in drugih udeležencev, pozdrav z
zastavami in prapori, nastop godbe, pevcev ter verski obred,
če sodeluje predstavnik verske skupnosti. udeleženci po-
greba se poslovijo od pokojnika z mimohodom.

39. člen
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje častna enota z

vojaškim ali lovskim orožjem, se častno salvo izstreli trikrat
ob pozdravu zastav in praporov pokojnika.

Pri tem mora biti zagotovljena varnost občanov in pre-
moženja, za kar je odgovoren vodja enote.

40. člen
Najkasneje pol ure po končanem pogrebu je dolžan

upravljalec pokopališča grob zasuti in ga začasno primerno
urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.

VI. UPRAVLJANJE

41. člen
Za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti lahko

lastnik pokopališča z ustreznim izvajalcem sklene pogodbo
o upravljanju.

42. člen
Izvajalec pogrebne dejavnosti lahko določena dela, ki

se nanašajo na pokopališke in pogrebne dejavnosti, na pod-
lagi podizvajalske pogodbe, odda ustreznemu podizvajalcu.

43. člen
Izvajanje del, ki se urejajo na podlagi pogodb o uprav-

ljanju in koncesijskih pogodb se predvsem nanaša na ureja-
nje pokopališč, pokopališke storitve, na pokopališču in po-
grebno dejavnost izven pokopališča.

44. člen
Urejanje pokopališč se predvsem nanaša na:
– čiščenje in odstranjevanje snega,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč.

45. člen
Pokopališke storitve so predvsem:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– druge pokopališke storitve.

46. člen
Pogrebne dejavnosti, ki se izvajajo praviloma izven po-

kopališča:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– oddajanje grobnih prostorov,
– sklepanje najemnih in zakupnih pogodb.

47. člen
V primerih iz 42., 43. in 49. člena mora biti izvajalec,

kateri je prevzemnik pogodbenih del, pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana in izpolnjuje vse pogoje za opravljanje
del, pokopališke in pogrebne dejavnosti.

48. člen
Za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti lahko

lastnik pokopališča podeli koncesijo vsaki pravni ali fizični
osebi, ki izpolnjuje pogoje iz 48. člena tega odloka.

Koncesionarji so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki
temelji na posebnem koncesijskem aktu v katerem so dolo-
čeni pogoji za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavno-
sti. Pristojen organ izbere koncesionarja, s katerim sklene
predstavnik lastnika pokopališča (župan oziroma predsed-
nik KS) koncesijsko pogodbo.

49. člen
Izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti po tem

odloku se financira iz:
– najemnin za grobne prostore,
– prihodkov od plačanih prispevkov koncesionarja,
– sredstev za urejanje objektov kolektivne komunalne

rabe,
– drugih sredstev.

VII. DRUGE DOLOČBE

50. člen
Na pokopališčih je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, žvižganje, raz-

grajanje, glasno smejanje, povzročanje hrupa,
– stopanje in hoja po grobovih,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– vožnja s kolesi in drugimi vozili ter njihovo shranjeva-

nje na pokopališču,
– onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objek-

tov in naprav, nagrobnikov, grobov in nasadov,
– oddajanje grobov brez soglasja upravljalca pokopa-

lišča,
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez so-

glasja upravljalca pokopališča,
– odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških ob-

jektov, voditi pse.

51. člen
Upravljalec pokopališča in najemnik lahko skleneta po-

sebno pogodbo o vzdrževanju groba.
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52. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja služba ko-

munalnega nadzorstva in zdravstveni inšpektor.

53. člen
V skladu z 11. členom je Občina Vrhnika dolžna v roku

enega leta od uveljavitve tega odloka sprejeti pravilnik, ki bo
urejal ureditev pokopališč ter upravljalec pokopališč v roku
enega leta pripravijo pravilnik o poteku pogrebnih svečano-
sti v soglasju z Občino Vrhnika.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

54. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje upravljalec pokopališča, če ravna v nasprotju z
40. členom.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 15.000 SIT se
kaznuje odgovorna oseba upravljalca, ki stori dejanje iz prejš-
njega odstavka.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek oseba, ki krši določila 50. člena.

Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 100.000 SIT se
kaznuje upravljalec, ki ne bo deloval v skladu s 53. členom.

IX. KONČNE DOLOČBE

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

o pokopališkem redu za pokopališča na območju Občine
Vrhnika (Uradni list SRS, št. 6/86).

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

listu RS.

Št. 11/3-033/98
Vrhnika, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

VLADA

283. Soglasje k cenam osnovnih telefonskih storitev

Na podlagi 4. 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 47/96) izdaja
Vlada Republike Slovenije

S O G L A S J E
k cenam osnovnih telefonskih storitev

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k cenam os-

novnih telefonskih storitev največ do ravni:

Storitev Cena v SIT

Telefonski impulz:
– naročniški telefon 3,79
– iz avtomatske telefonske govorilnice 6,71
Telefonska naročnina:
– enojčni priključek 1.013,20
– dvojčni priključek 825,50

II
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglas-

je k cenam osnovnih telefonskih storitev (Uradni list RS, št.
37/97).

III
To soglasje prične veljati 1. februarja 1999.

Št. 384-04/98-2
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

284. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za
izvajanje storitev institucionalnega varstva
starejših oseb, pomoči na domu in socialnega
servisa

Na podlagi 60. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92 in 42/94 – odločba US RS) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje

storitev institucionalnega varstva starejših oseb,
pomoči na domu in socialnega servisa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za izva-

janje socialnovarstvene storitve institucionalno varstvo sta-
rejših oseb v domovih za starejše, ne glede na to, ali je
izvajalec storitve fizična ali pravna oseba.

Minimalni tehnični pogoji za delo domov za starejše se
v obsegu, ki je določen v tem pravilniku, smiselno uporablja-
jo tudi za fizične osebe, ki izvajajo socialnovarstveno storitev
institucionalno varstvo starejših oseb v drugi družini.

Ta pravilnik določa tudi minimalne tehnične pogoje za
izvajanje pomoči na domu in socialnega servisa.

II. INSTITUCIONALNO VARSTVO STAREJŠIH

2. člen
Pravne oziroma fizične osebe, ki izvajajo socialnovars-

tveno storitev institucionalno varstvo starejših, morajo pred
začetkom njenega izvajanja izpolniti minimalne tehnične po-
goje za obvezne sestavne dele iz 47. člena tega pravilnika.
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Če ima dom za starejše poleg obveznih sestavnih delov
tudi neobvezne sestavne dele, morajo biti tudi za njih izpol-
njeni minimalni tehnični pogoji.

Kadar dom za starejše zagotovi izvajanje posameznih
storitev s sklenitvijo pogodbe z drugim izvajalcem, mora
dom zagotoviti namesto prostorov in opreme za izvajanje teh
storitev le najnujnejše prostore in opremo.

Za prostore in opremo, v katerih se izvaja dejavnost
zdravstvenega varstva, se uporabljajo normativi in standardi
s področja zdravstvenega varstva.

3. člen
Za gradnjo, uporabo in vzdrževanje objekta, zemljišča

in drugih zunanjih površin je treba upoštevati pogoje, norma-
tive in ukrepe s področja graditve objektov, varstva pred
požarom, varstva pri delu, varstva okolja ter zdravstveno
higienskih predpisov.

Domovi za starejše morajo biti grajeni ali adaptirani v
skladu z veljavnimi predpisi o projektiranju objektov brez
arhitekturnih ovir.

4. člen
Minimalni tehnični pogoji veljajo za:
– lokacijo;
– zemljišče;
– objekt;
– vhode in komunikacije;
– prostore;
– opremo.

5. člen
Širša lokacija odreja območje, v katerem se načrtuje

gradnja doma po programu razvoja varstva starejših oseb na
področju socialnega varstva.

Makrolokacijski pogoji (širša lokacija) so:
– vključitev objekta v naselje z dosegljivostjo centralnih

dejavnosti;
– ustrezni klimatski pogoji;
– čistost ozračja;
– nehrupno okolje;
– bližina zelenih površin;
– urejena prometna infrastruktura;
– dosegljivost javnega prevoza.

6. člen
Ožja lokacija odreja zemljišče za postavitev objekta v

skladu z zazidalnim načrtom.
Mikrolokacijski pogoji (ožja lokacija) so:
– komunalna opremljenost zemljišča (kanalizacija, vo-

dovod, ogrevanje ipd.);
– velikost zemljišča v sorazmerju z zmogljivostjo zavo-

da (bruto zazidana površina, etažnost objekta), urbanim in
ruralnim okoljem in dejavnostmi, ki jih nudi;

– dostopnost objekta za funkcionalno ovirane ljudi;
– primerna orientacija objekta, osončenost, osvetlje-

nost;
– urejenost neposredne okolice.

7. člen
Zemljišče doma za starejše obsega:
– zemljišče pod stavbo (bruto zazidana površina);
– dostope, dovoze in parkirne površine;
– gospodarsko dvorišče;
– zelene in rekreacijske površine.
Dostopi za pešce morajo biti varni, ločeni od motorne-

ga prometa. Dosledno morajo biti upoštevana pravila do-
stopnosti za funkcionalno ovirane ljudi.

Dovozne poti, speljane do vhodov in na parkirni pro-
stor, se ne smejo križati s pešpotmi.

Parkirni prostor za osebje in obiskovalce mora biti od-
maknjen od stavbe. Vsaj eno parkirno mesto mora biti inva-
lidsko.

Gospodarsko dvorišče, ki vodi do gospodarskega vho-
da, ne sme biti pod okni bivalnih enot (ropot dovoza, odvoz
smeti).

Zelene in rekreacijske površine morajo biti v bližini
doma in morajo imeti utrjene sprehajalne poti.

8. člen
Objekt, v katerem se izvaja socialnovarstvena storitev,

mora biti zasnovan tako, da ustreza fizičnim, psihičnim in
zdravstvenim potrebam uporabnikov ter izvajanju strokovne-
ga dela delavcev v domu.

Objekt mora imeti smotrne povezave med naslednjimi
prostori:

– vhodi in komunikacije;
– bivalni prostori;
– skupni prostori (dnevni center, jedilnica, delovna

terapija);
– prostori za zdravstveno dejavnost;
– uprava;
– gospodarsko servisni prostori;
– mrliški prostor.

9. člen
V objektu je obvezno ločiti vhode po namenu glavni,

gospodarski ter izhod za umrlega. Glede na zasnovo objek-
ta se lahko predvidijo še drugi stranski vhodi (v dnevni cen-
ter, ambulanto, za osebje ipd.). Pri obstoječih objektih, kjer
vhodi niso v nivoju tal, je treba dograditi klančino (največji
naklon do 1:12 oziroma 8%).

Glavni vhod v objekt mora biti zaščiten pred vremenski-
mi vplivi. Objekt mora imeti neposredni dovoz za ambulant-
na vozila.

Komunikacije, horizontalne (komunikacijski prostori, ve-
trnik, hodniki, veže, predprostori) in vertikalne (stopnišča,
dvigala) morajo omogočati dobro orientacijo in neoviran pre-
hod za funkcionalno ovirane osebe. Ločene in dimenzioni-
rane morajo biti po namenu posameznih prostorskih skupin,
ustrezno osvetljene in prezračevane. Minimalna širina hod-
nika v bivalni enoti je 2 m.

Stopnice morajo biti zgrajene v razmerju višine proti
globini 14-17/29-32 cm. Stopniščna rama mora biti široka
najmanj 1,20 m in ne sme imeti več kot 10 stopnic.

Objekt z več kot eno etažo mora imeti dvigalo.

10. člen
Bivalne prostore doma za starejše sestavljajo bivalne

enote s skupnim številom do 22 mest. Bivalna enota mora
imeti sobe s sanitarnimi prostori, skupni – večnamenski
prostor s čajno kuhinjo, kopalnico, invalidsko stranišče,
shrambo za čisto perilo in prostor za čistila. Prostor mora biti
dimenzioniran tako, da lahko bivalna enota postane nego-
valna. Sanitarni prostor (WC školjka, umivalnik) mora biti
zagotovljen za 2-4 osebe. Če je bivalna enota namenoma
načrtovana samo za negovanje (negovalna enota), je njena
zmogljivost lahko do 32 oseb.

11. člen
Razmerje sob v domu za starejše mora biti tako, da je

zagotovljeno najmanj 50% dvoposteljnih sob.
Minimalne površine sob morajo biti:
– 1-posteljna soba 12 m2;
– 2-posteljna soba 16 m2;
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– 3-posteljna soba 24 m2;
– 4-posteljna soba 32 m2.

12. člen
Minimalna površina skupnega prostora s čajno kuhinjo

je 1,50 m2 na stanovalca bivalne enote. Če se v skupnem –
večnamenskem prostoru izvajajo oblike dnevnega ali obča-
snega varstva (dnevni center), je potrebno dodatno zagoto-
viti 2 m2 na uporabnika. Minimalna površina čajne kuhinje je
4 m2.

13. člen
Vsaka bivalna oziroma negovalna enota mora imeti ko-

palnico. Minimalna površina kopalnice je 14 m2. Vsaka bi-
valna enota mora imeti invalidsko stranišče, ki je namenjeno
osebam na invalidskem vozičku, uporabljajo pa ga lahko
tudi drugi. Minimalne mere invalidskega stranišča so
180×165 cm. Vrata morajo biti drsna ali pa se morajo odpi-
rati navzven.

14. člen
Skupni prostori so:
– dnevni center;
– jedilnica;
– prostor za delovno terapijo.
Če ima dom več etaž, mora imeti vsaka etaža sanitarni

prostor.

15. člen
Dnevni center je oblika dnevnega ali občasnega vars-

tva starejših oseb, ki zaradi posebnih potreb potrebujejo
nadzor, varovanje ter pomoč in ki praviloma ne potrebujejo
zahtevne zdravstvene nege ter se dnevno vračajo domov.
Minimalna površina dnevnega centra je 25 m2 oziroma 2 m2

na osebo.
Če se izvaja dejavnost dnevnega ali občasnega varstva

v samostojnem objektu, je potrebno zagotoviti naslednje
minimalne prostore:

– vhodni del s predprostorom in garderobo;
– večnamenski prostor s počivalnim kotom in čajno

kuhinjo;
– sanitarije z invalidskim straniščem;
– jedilnico.
Za jedilnico iz prejšnjega odstavka se smiselno uporab-

lja 16. člen tega pravilnika.

16. člen
Jedilnica je namenjena stanovalcem doma za starejše

in zunanjim obiskovalcem. Minimalna površina jedilnice je
1,5 m2 na sedež. Priporočljivo število sedežev je najmanj za
polovico stanovalcev.

17. člen
Prostor za delovno terapijo služi domskim stanovalcem

in zunanjim obiskovalcem. Minimalna površina prostora je
20 m2.

18. člen
V primeru, da se zdravstvena dejavnost izvaja v domu,

so prostori zdravstvene dejavnosti zaključena enota, kjer se
opravlja zdravstvena dejavnost za stanovalce doma, lahko
pa tudi za starejše prebivalce iz bližnje okolice.

Obvezni prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti so:
– sestrska soba (previjanje, dajanje injekcij, hišna le-

karna) – 18 m2;
– fizioterapija – 30 m2;
– zdravnikova soba (ordinacija) – 20 m2;
– sanitarije z garderobo za zdravstveno osebje;

– čakalnica – komunikacije – 16 m2.
Upoštevajo se predpisi s področja zdravstva.
Če se zdravstvena dejavnost ne izvaja v domu, mora

imeti dom za starejše sestrsko sobo (najnujnejši prostor).

19. člen
Upravni prostori obsegajo:
– prostor za upravno, administrativno in računovodsko

delo – 7 m2 na osebo;
– prostor za strokovno osebje – 7 m2 na osebo.

20. člen
Gospodarsko servisni prostori obsegajo naslednje sku-

pine prostorov:
– obrat kuhinje;
– obrat pralnice;
– toplotna postaja – kurilnica;
– skladišče.

21. člen
Obrat kuhinje je dimenzioniran glede na zmogljivost

zavoda, število pripravljenih obrokov oziroma diet in organi-
zacijo dela. Ustrezati mora predpisom in zakonom glede
higiensko tehničnih zahtev in varstva pri delu.

Če zavod nima lastne kuhinje in dobiva že pripravljeno
hrano, mora imeti razdelilno kuhinjo, ki je lahko centralna ali
etažna (najnujnejši prostor). Etažna razdelilna kuhinja nado-
mešča čajno kuhinjo. Dimenzionirana mora biti glede na
tehnologijo dostave hrane, shranjevanje bele posode, pri-
bora, stekla, načina pomivanja le-teh, serviranje obrokov
ipd.

Večnamenski prostor lahko služi kot jedilnica.

22. člen
Če je v domu obrat pralnice mora dom imeti naslednje

prostore:
– prostor za sprejem umazanega perila, pranje in su-

šenje;
– prostor za likanje;
– prostor za šivanje, krpanje;
– shramba za čisto perilo.
Oprema prostorov iz prejšnjega odstavka mora zago-

tavljati uresničevanje namena, za katerega so predvideni.
Če v domu ni obrata pralnice, je potrebno zagotoviti

prostor za sprejem umazanega perila in prostor za čisto
perilo (najnujnejši prostor).

23. člen
Domovi z individualno kurilnico morajo imeti toplotno

postajo-kurilnico izvedeno glede na način kurjenja.

24. člen
Dom za starejše mora imeti skladišče oziroma shrambo

za živila, orodje, opremo in drugo.

25. člen
Mrliški prostor mora imeti neposreden izhod in mož-

nost odvoza. Prostor mora biti hladen in prezračevan. Mini-
malna površina mrliškega prostora je 8 m2.

26. člen
Oprema obsega:
– opremo sobe;
– opremo kopalnice;
– opremo sanitarnega prostora;
– opremo jedilnice;
– opremo večnamenskega prostora;
– opremo mrliškega prostora.
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27. člen
Oprema stanovanjske sobe za eno osebo obsega:
– posteljo (min. 90×190 cm, višine 55 cm);
– posteljno omarico (min. 40×40 cm);
– garderobno omaro (min. 60×120 cm);
– mizo;
– stol.

28. člen
Oprema kopalnice obsega:
– kopalno kad, dostopno s treh strani;
– WC školjko;
– umivalnik za roke;
– korito za umivanje nog;
– prho brez kadice.

29. člen
Oprema sanitarnega prostora obsega:
– WC školjko;
– umivalnik.

30. člen
Oprema jedilnice obsega:
– mize;
– stole.

31. člen
Oprema večnamenskega prostora obsega:
– mize;
– stole;
– fotelje;
– ležalnike.

32. člen
Mrliški prostor mora obvezno imeti tekočo vodo, v tleh

pa odtok.

33. člen
Postelja mora biti oblikovana tako, da je zgornji rob

vzmetnice 48-55 cm od tal. Robovi končnic in stranic mora-
jo biti zaobljeni. Za specialne bolniške postelje veljajo nor-
mativi s področja zdravstva.

34. člen
Elementi opreme za shranjevanje garderobe, materia-

lov, opreme in pripomočkov za delo ter dejavnosti prostega
časa, morajo biti dimenzionirani in oblikovani glede na posa-
mezno funkcijo. Vrata omarnih elementov se morajo odpirati
po vertikalni osi, priporočljiva je tudi izvedba pomičnih (dr-
snih) vrat.

35. člen
Stoli za starejše morajo imeti sedež visok 45-48 cm.

Priporočljivi so stoli z ročnimi nasloni. Pisarniški stoli so
standardni.

36. člen
Dolžina mize mora biti najmanj 58 cm na osebo, za

uporabnike invalidskih vozičkov pa najmanj 76 cm na osebo.
Zgornji rob mize sme biti največ 30 cm nad sedežno ploskvi-
jo. Vmesni prostor med spodnjim robom mize in zgornjim
robom ročnega naslona sedeža mora biti najmanj 5 cm.

37. člen
Specialna oprema prostorov za razne oblike fizioterapije

in hidroterapijo ter druge postopke nege oskrbovancev, je
določena po standardih in normativih zdravstvenega varstva.

38. člen
Višina straniščne školjke mora biti 45-50 cm. Nameš-

čeni morajo biti pravilno pritrjeni stenski ročaji, montažne
konzole podpore za roke in drugi pripomočki.

Prha mora biti brez kadice, s talnim odtokom (2-3%
naklon) čim dlje od vrat. Opremljena mora biti z vodoravnimi
in navpičnimi oprijemali okroglega profila (2r = 4 cm) in
vodoobstojnim sedežem (pomožni ali sklopni). Kopalna kad
mora stati s krajšo stranico ob steni. Ob tleh mora biti
vdolbina oziroma prazen prostor dimenzij najmanj 10 × 10
cm, da oseba, ki pomaga pri kopanju, ob kadi lažje stoji.

39. člen
Če oblika pip ne nudi trdnega prijema, so priporočljive

vodovodne armature v enoročni izvedbi. Pršna cev naj bo
gibljiva z možnostjo nastavitve ob steno v različnih višinah.

40. člen
Vhodna vrata morajo biti široka najmanj 100 cm (svetla

širina), priporočljiva pa so dvakrat 90 cm – dvokrilna. Ste-
klena ali zastekljena vrata (nelomljivo steklo) morajo biti v
višini 150 cm označena z opozorilnim trakom (nalepko) za
slabovidne. Dimenzioniranje ostalih vrat je odvisno pred-
vsem od uporabnega pretoka, ne smejo pa biti ožja od 100
cm (svetla širina). Pragovi niso zaželeni in ne smejo biti višji
od 2 cm. Vratno krilo sanitarnega prostora ob stanovanjski
ali negovalni sobi se mora odpirati navzven. Na vratnem
krilu, ki ga uporablja oseba na invalidskem vozičku, mora biti
v višini 85-100 cm pritrjen pomožen vodoraven ročaj. Vrata
invalidskega stranišča morajo biti drsna, vgrajena v steno.
Na vratih ali ob njih mora biti z dovolj velikimi črkami označe-
no ime stanovalca oziroma prostora.

41. člen
Okna morajo imeti zaščito proti sončnim žarkom, pre-

močni svetlobi in vročini. Okna vseh bivalnih prostorov mo-
rajo biti opremljena z zunanjimi, medokenskimi (žaluzije) ali
notranjimi senčili (zatemnitvene zavese). Ravnanje z njimi
mora biti enostavno. Kjer je potrebno, mora biti protihrupna
zasteklitev.

42. člen
Zmerna splošna razsvetljava v prostoru ne zadošča. Na

mestih, kjer se opravljajo razne dejavnosti, jo je treba dopol-
njevati z dodatnimi svetili. Nameščene morajo biti svetilke z
usmerjeno svetlobo (manjši svetlobni stožec) ob naslonjaču,
nad mizo, ob postelji in ogledalu. Dobro razsvetljeni morajo
biti tudi vsi komunikacijski prostori.

43. člen
V sanitarnih prostorih morajo biti vgrajene klicno signal-

ne naprave. V stanovanjskih oziroma negovalnih sobah je
zaželena vgraditev inštalacijskega jaška za TV, radio, tele-
fon, vtičnice, stikala, klicno signalne naprave ipd.

44. člen
Kljuke, ročaji in držaji morajo biti oblikovani tako, da je

možen čvrst prijem roke. Pri vhodnih vratih, ki se odpirajo na
poteg – potisk, je za odpiranje zaželen pokončni ročaj.
Spodnji rob ročaja mora biti pritrjen na višini 80 cm od tal.
Kljuke za odpiranje vrat morajo biti pritrjene na višini 90–
100 cm. Ročaji na stopniščnih ograjah, hodnikih in klanči-
nah morajo biti lahko oprijemljivi. Ročaj mora potekati na
višini 90 cm in 6 cm od zidu ali ovire. Na dolgih klančinah
mora biti pritrjen tudi dodatni spodnji ročaj na višini 75 cm.
Stopniščni ročaj mora segati iz naklona v ravnino še najmanj
30 cm.
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45. člen
Talni materiali morajo biti taki, da na njih ne drsi, tudi

kadar so mokri. Ustrezati morajo namenu prostora, npr.
moker – suh, zasebni – skupinski, manj – zelo pohoden.
Talni materiali morajo biti enostavni za vzdrževanje in izvede-
ni neoporečno za higiensko čiščenje, posebej na stikih s
steno. Zagotavljati morajo tudi toplotno in zvočno izolacijo.

46. člen
Stene morajo biti obdelane tako, da jih je možno hi-

giensko vzdrževati. Na izpostavljenih predelih je zaželena
zaščita proti obrabi, udarcem (razne obloge, zaščitni profili).

47. člen
Obvezni sestavni deli doma za starejše so:
– mikrolokacijski pogoji;
– zemljišče;
– vhodi in komunikacije;
– bivalni prostori;
– prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti ali sestr-

ska soba;
– obrat kuhinje ali razdelilna kuhinja;
– jedilnica;
– obrat pralnice ali prostor za sprejem umazanega peri-

la in prostor za čisto perilo;
– mrliški prostor.
Če je število mest v domu za starejše takšno, da omo-

goča organiziranje le ene bivalne enote, so obvezni sestavni
deli doma za starejše:

– mikrolokacijski pogoji;
– zemljišče;
– vhodi in komunikacije;
– bivalni prostori, v katerih čajno kuhinjo nadomestimo

z razdelilno kuhinjo;
– prostor za umazano perilo;
– mrliški prostor.
Za pravne oziroma fizične osebe, ki izvajajo storitev

institucionalno varstvo starejših v drugi družini, so obvezni
sestavni deli tehničnih pogojev le pogoji, ki opredeljujejo
velikost sob, sanitarnih prostorov, kopalnice in skupnega
večnamenskega prostora.

III. POMOČ NA DOMU IN SOCIALNI SERVIS

48. člen
Pravna oziroma fizična oseba, ki izvaja socialnovarstve-

no storitev pomoč na domu oziroma socialni servis, mora
imeti delovni prostor. Delovni prostor je lahko tudi prostor, ki
se uporablja za drug namen, če omogoča organizacijo po-
govorov z naročniki ter izvajalci storitev.

Minimalna površina delovnega prostora mora biti tak-
šna, da omogoča organizacijo pogovorov z naročniki ter
izvajalci storitev in obsega najmanj 8m2 (do 2 izvajalca)
oziroma 1m2 več za vsakega nadaljnjega izvajalca.

49. člen
Pravna oziroma fizična oseba, ki izvaja socialnovarstve-

no storitev pomoč na domu oziroma socialni servis, mora
osebi, ki neposredno izvaja storitev pomoč na domu oziro-
ma socialni servis, zagotavljati možnosti, da lahko ob času,
ko se mora storitev opraviti, prispe do lokacije uporabnika
oziroma do lokacije, kjer se mora storitev opraviti.

IV. POSTOPEK UGOTAVLJANJA POGOJEV

50. člen
Izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, določenih

s tem pravilnikom, se ugotavlja v postopku za izdajo dovolje-
nja za delo na področju socialnega varstva.

Izvajalci, ki so dolžni izpolnjevati minimalne tehnične
pogoje, določene s tem pravilnikom, pa se izpolnjevanje
minimalnih tehničnih pogojev, določenih s tem pravilnikom,
zanje ne ugotavlja v postopku za izdajo dovoljenja za delo na
področju socialnega varstva, morajo pred začetkom izvaja-
nja storitev pri ministrstvu, pristojnem za socialno varstvo,
vložiti zahtevek za ugotovitev izpolnjevanja minimalnih teh-
ničnih pogojev, določenih s tem pravilnikom.

51. člen
Izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, določenih

s tem pravilnikom, ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister,
pristojen za socialno varstvo.

V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

52. člen
Ta pravilnik se uporablja za domove za starejše, ki v

skladu z veljavnimi predpisi pričnejo delovati po njegovi uve-
ljavitvi.

53. člen
Ta pravilnik se uporablja za novogradnje, adaptacije in

rekonstrukcije, v katerih se izvaja socialnovarstvena storitev
institucionalno varstvo starejših, pomoč na domu ali socialni
servis, ki se pričnejo izvajati po njegovi uveljavitvi.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01701-0004/99
Ljubljana, dne  22. januarja 1999.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve

285. Navodilo o načinu ugotavljanja pravice do
dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez
delovnega dovoljenja za zakonce in otroke oseb
državljanov držav članic Evropske unije, ki
zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji

Na podlagi 38. člena sporazuma o pridružitvi med Re-
publiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani ter protokola, s katerim se spreminja
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS, št. 44/97 – Mednarodne pogodbe,
št.13/97), drugega odstavka 2. člena zakona o zaposlova-
nju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) ter 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve
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N A V O D I L O
o načinu ugotavljanja pravice do dostopa na trg

delovne sile in zaposlitve brez delovnega
dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov
držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in

bivajo v Republiki Sloveniji

1. člen
To navodilo določa način ugotavljanja pravic do dosto-

pa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovolje-
nja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evrop-
ske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji v
smislu 38. člena sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo in Evropskimi skupnostmi.

2. člen
Zakonec in otrok osebe, državljana države članice

Evropske unije, ki zakonito biva v Republiki Sloveniji in se
želi zaposliti (v nadaljevanju: upravičenec) je v vseh pravicah
dostopa na trg delovne sile in zaposlovanja izenačen z do-
mačim iskalcem zaposlitve.

3. člen
Upravičenec lahko uveljavlja pravice iz 2. člena pod

pogojem, da njegov zakonec oziroma oče ali mati (v nadalje-
vanju: nosilec pravice) zakonito dela in biva v Republiki
Sloveniji.

4. člen
Dostop na trg delovne sile in zaposlitev brez delovnega

dovoljenja, upravičenec uveljavlja s potrdilom, ki ga na nje-
govo vlogo izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
potem, ko v postopku ugotovi obstoj pogojev iz drugega
člena.

5. člen
Upravičenec na podlagi vloge pridobi potrdilo pri cen-

tralni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Obrazec vloge pripravi Zavod Republike Slovenije za

zaposlovanje z naslednjimi obveznimi sestavinami:
– osnovni podatki o tujcu (ime in priimek, rojstni podat-

ki, kraj in država rojstva, državljanstvo),
– podjetje oziroma delodajalec s katerim bo sklenil

delovno razmerje ali pogodbo o delu – (opomba: podatki
niso obvezni, če upravičenec še nima znanega delodajalca).

Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo, da upravičenec zakonito biva v Republiki

Sloveniji,
– dokazilo, da je oseba zakonec državljana države čla-

nice Evropske unije, ki v Sloveniji zakonito dela in biva, in
sicer overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnikom poročne-
ga lista,

– dokazilo, da je oseba otrok državljana države članice
Evropske unije, ki v Sloveniji zakonito dela in biva, in sicer
overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnim izpisom iz rojstne
knjige,

– overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnikom delov-
nega dovoljenja oziroma dokumenta, ki šteje za delovno
dovoljenje in dovoljenja za prebivanje nosilca pravice.

6. člen
Potrdilo iz 4. člena vsebuje naslednje obvezne sesta-

vine:

– podlago za izdajo,
– osnovne podatke o upravičencu (ime in priimek, rojst-

ni podatki, kraj in država rojstva, državljanstvo),
– čas veljavnosti potrdila, oziroma čas do kdaj lahko

upravičenec dela v Republiki Sloveniji brez delovnega dovo-
ljenja,

– evidenčno številko in datum izdaje,
– podpis pooblaščene osebe.

7. člen
Veljavnost potrdila in s tem pravic iz 4. člena je vezana

na veljavnost delovnega dovoljenja oziroma dokumenta, ki
šteje za delovno dovoljenje nosilca pravice.

8. člen
Po preteku veljavnosti potrdila lahko upravičenec zno-

va pridobi potrdilo, če so izpolnjeni pogoji iz 3. člena.

9. člen
Potrdilo se izda v štirih izvodih, in sicer: en izvod zadrži

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Inšpekcija
Republike Slovenije za delo, dva izvoda prejme upravičenec
s pismenim navodilom, da pred sklenitvijo delovnega raz-
merja oziroma pogodbe o delu, izroči en izvod delodajalcu,
en izvod pa obdrži pri sebi, kot dokument iz katerega je
razvidno, da izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 2. člena
zakona o zaposlovanju tujcev.

V primeru izgube ali poškodovanja potrdila je upraviče-
nec dolžan pridobiti dvojnik potrdila pri organu, ki ga je
izdal.

10. člen
Organ, ki izda potrdilo je dolžan voditi evidenco o izda-

nih potrdilih.

11. člen
To navodilo začne veljati 1. februarja 1999.

Št. 017-030/96-045
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

– Popravek v spremembah in dopolnitvah pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja

Popravek

V spremembah in dopolnitvah pravil obveznega zdravs-
tvenega zavarovanja, objavljenih v Uradnem listu RS, št.
90-4707/98 z dne 28. 12. 1998, se v 6. členu besedilo:

– amniocenteza in kariotipizacija ali presajalni test, ni
upravičena do drugih preiskav.« zamenja z besedilom:

– amniocenteza in kariotipizacija ali presejalni test pri
nosečnicah, starih nad 37 let. V primeru, da se odloči za
presejalni test, ni upravičena do drugih preiskav.«

Uredništvo
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q OBLIGACIJSKA RAZMERJA I število izvodov

OBLIGACIJSKA RAZMERJA II število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Pravkar izšlo

dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA I
OBLIGACIJSKA RAZMERJA II
(Odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti)

Vse tri knjige o obligacijskih razmerjih pokojnega sodnika slovenskega vrhovnega sodiš-
ča prof. dr. Borisa Strohsacka so dragoceno študijsko gradivo za vse, ki želijo na hitro
obnoviti ali pridobiti temeljna znanja o obligacijskem pravu.

V letih, ko je avtor sproti dopolnjeval svoje knjige z novimi pravnimi viri in sodno prakso, je
nastajal prvi slovenski zakonik o obligacijah. S svojim obsežnim znanjem je vplival na njegovo
vsebino, žal pa mu ni bilo dano, da bi doživel trenutek njegove uveljavitve. Nanj se je že
pripravljal in v njegovem računalniku je ostala zasnova nove knjige. Ker je ne bomo nikoli
dočakali, je založba Uradni list RS združila prvi dve knjigi obligacijskih razmerij. Ponastili smo
ju v skupni knjigi z dvema deloma.

Cena 4410 SIT 10480
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(Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)

PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI
Občinski sveti in župani v vseh 192 slovenskih občinah se že dogovarjajo o svojem delu v

prihodnjih štirih letih. Kakšne so njihove dolžnosti in kakšne so finančne možnosti za uresničitev
načrtov, je predpisano v zakonih o lokalni samoupravi in o financiranju občin.

V knjižici z naslovom Predpisi o lokalni samoupravi  mag. Stane Vlaj, predstojnik Inštituta za
lokalno samoupravo pri Visoki upravni šoli v Ljubljani, uvodoma predstavlja Evropsko listino lokalne
samouprave, državna podsekretarka v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo Vesna Juvan Goto-
vac pa bistvene določbe  Zakona o lokalni samoupravi. Poleg ustavnih določb o lokalni samoupravi
so objavljeni še:

- EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE
- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (prečiščeno besedilo)
- ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
- SEZNAM OBČIN Z NASLOVI
- IZVOLJENI ŽUPANI NA LOKALNIH VOLITVAH 1998

Cena 1806 SIT 10481
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Pravkar izšlo
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