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VLADA

345. Uredba o načinu določanja osebne
identifikacijske številke

Na podlagi 10. člena zakona o Centralnem registru pre-
bivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu določanja osebne identifikacijske

številke

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S to uredbo predpisuje Vlada Republike Slovenije način

določanja osebne identifikacijske številke in izračun kontrol-
ne številke.

2. člen
Osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji je

trinajstmestna enotna matična številka občana (v nadaljeva-
nju: emšo), ki jo določa ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve kot upravljalec Centralnega registra prebivalstva (v
nadaljevanju: upravljalec CRP).

II. DOLOČITEV EMŠOJA

3. člen
Emšo določi upravljavec CRP po algoritmu, ki vključuje

modul 11.
Določi ga na osnovi sedemmestnega datuma rojstva in

spola.
Številke od prvega do sedmega mesta emšoja so datum

rojstva - 2-mestni dan, 2-mestni mesec in 3-mestna letnica.
Na osmem in devetem mestu je številka registra – šifra 50. Na
desetem, enajstem in dvanajstem mestu je zaporedna števil-
ka, na trinajstem mestu pa kontrolna številka.

Zaporedna številka je kombinacija spola in zaporedne
številke za osebe, rojene istega dne – 000-499 za moške in
500-999 za ženske. Osnova za izračun zaporedne številke je
evidenca določenih emšojev: zaporedni številki zadnjega em-

šoja, ki je bil določen na isti datum rojstva in spol, se prišteje
vrednosti 1. Tako dobljeni seštevek je zaporedna številka za
emšo, ki se določa.

Na osnovi prvih dvanajstih številk se izračuna kontrolna
številka po algoritmu iz 4. člena te uredbe.

V evidenci določenih emšojev nekatere zaporedne in
kontrolne številke pri posameznem datumu rojstva niso
možne.

4. člen
Vsako številko emšoja se pomnoži z ustrezno vrednostjo
od 7 do 2:
– prva številka emšoja se pomnoži s 7
– druga številka emšoja se pomnoži s 6
– tretja številka emšoja se pomnoži s 5
– četrta številka emšoja se pomnoži s 4
– peta številka emšoja se pomnoži s 3
– šesta številka emšoja se pomnoži z 2
– sedma številka emšoja se pomnoži s 7
– osma številka emšoja se pomnoži s 6
– deveta številka emšoja se pomnoži s 5
– deseta številka emšoja se pomnoži s 4
– enajsta številka emšoja se pomnoži s 3
– dvanajsta številka emšoja se pomnoži z 2.
Dobljeni zmnožki iz prvega odstavka se seštejejo.
Seštevek se deli z enajst (delitev se omeji na celo število).
Ostanek pri delitvi se odšteje od števila 11, razlika je

kontrolna številka. Kontrolna številka je enomestna, ima lahko
vrednost od 0 do 9.

Če je ostanek pri delitvi O je kontrolna številka 0.
Kadar upravljavec CRP emšo določa in je ostanek pri

delitvi enak 1, je razlika dvomestna in kontrolne številke ni
mogoče izračunati. V takem primeru zaporedno število pre-
skoči, vrednost zaporedne številke poveča za 1, izračun kon-
trolne številke pa ponovi po istem postopku.

III. NAČIN UPORABE ALGORITMA

5. člen
Algoritem za izračun kontrolne številke iz 4. člena se

uporablja pri vnosu podatkov za kontroliranje pravilnosti vno-
sa emšoja in pri določanju novega emšoja. Način uporabe
algoritma je razviden iz Priloge 1 k tej uredbi.
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IV. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.
Št. 204-01/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1

K UREDBI O NAČINU DOLOČANJA OSEBNE
IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE

1. primer, kontroliranje že določenega emšoja:
Kontrola poteka v skladu z navodilom iz 4. člena. Primer

kontrole za izmišljeni emšo 2902932505526 (ta ni bil dolo-
čen, niti ne bo mogel biti določen v prihodnje):

2 9 0 2 9 3 2 5 0 5 5 2 6
krat 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2

14 54 0 8 27 6 14 30 0 20 15 4

Seštevek zmnožkov = 192
192 : 11 = 17, ostanek = 5
11 – 5 = 6
Kontrolna številka je 6.

2. primer, določanje novega emšoja:
Če bi upravljavec CPR-ja določal emšo za osebo žen-

skega spola, rojeno 29. 2. 1932, bi moral v evidenci določe-
nih emšojev poiskati zadnjo zaporedno številko. Če bi bila ta
na primer 551, bi določanje potekalo enako kot v zgoraj
opisanem primeru kontrole: emšo bi bil določen z zaporedno
številko 552 in bi imel kontrolno številko 6.

346. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o
upravnih taksah

Na podlagi četrtega odstavka 6.a člena zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79,
23/82, 18/85, 24/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 20/91 in
12/92) je Vlada Republike Slovenije na 95. seji dne 4.
februarja 1999 sprejela

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih

taksah

1
Vrednost točke, določene v tretjem odstavku 6.a člena

zakona o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77,
11/79, 23/82, 18/85, 24/88, 1/90 in Uradni list RS, št.
20/91 in 12/92) se uskladi z gibanjem stroškov za delo
upravnih organov in v sorazmerju z rastjo cen življenjskih
potrebščin na območju Republike Slovenije tako, da znaša
15 tolarjev.

2
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah (Urad-
ni list RS, št. 22/97).

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 423-06/99-1
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

347. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o
sodnih taksah

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o sodnih
taksah (Uradni list SRS, št. 1/90, 48/90 in Uradni list RS,
št. 14/91 38/96, 20/98 in 35/98) je Vlada Republike
Slovenije na 95. seji dne 4. februarja 1999 sprejela

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih

taksah

1
Vrednost točke po zakonu o sodnih taksah (Uradni list

SRS, št. 1/90, 48/90 in Uradni list RS, št. 14/91, 38/96,
20/98 in 35/98) se uskladi z gibanjem stroškov za delo
sodišč v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na
območju Republike Slovenije tako, da znaša 15 tolarjev.

2
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah (Urad-
ni list RS, št. 22/97).

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 423-07/99-1
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
348. Odredba o smeri strokovne izobrazbe

predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe ŽIVILSTVO

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) mini-
ster za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in

drugih strokovnih delavcev v programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO

1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev

višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO (VIŠ), 12. 2. 1997 ga
je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje, se predpiše določena smer izo-
brazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi
strokovni delavci.

2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem

jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopred-
metni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
iz ustreznega tujega jezika.

2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vo-

denje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobi-
tev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, ekonomije,
organizacije dela, psihologije, pedagogike ali sociologije.

3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment pod-

jetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ali
živilske tehnologije.

4. računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, matemati-
ke, elektrotehnike ali ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalniš-
tva in informatike, matematike, elektrotehnike ali ekonomije
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in infor-
matike, elektrotehnike, praktične matematike ali ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računal-
ništva in informatike, elektrotehnike ali ekonomije.

5. kemija in biokemija
Predavatelj predmeta kemija in biokemija je lahko, kdor

je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe iz kemije, biokemije ali kemijske tehnologije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije, bio-
kemije ali kemijske tehnologije oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz kemijske tehnologije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemijske
tehnologije.

6. biologija z ekologijo
Predavatelj predmeta biologija z ekologijo je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski pro-
gram za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz biologije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopred-
metni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev uni-
verzitetne izobrazbe iz biologije.

7. mikrobiologija in biotehnologija
Predavatelj predmeta mikrobiologija in biotehnologija

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz mikrobiologije, biologije, veteri-
narstva, živilske tehnologije ali medicine.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz mikrobiolo-
gije, biologije, veterinarstva, živilske tehnologije ali medi-
cine.

8. trženje v živilstvu
Predavatelj predmeta trženje v živilstvu je lahko, kdor je

končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobraz-
be iz ekonomije ali živilske tehnologije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije
ali živilske tehnologije oziroma študijski program za pridobi-
tev visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekono-
mije.

9. tehnološki procesi in procesna tehnika z varstvom
pri delu

Predavatelj predmeta tehnološki procesi in procesna
tehnika z varstvom pri delu je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije, kemijske tehnologije, kemije ali strojništva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije, kemijske tehnologije, kemije ali strojništva oziroma
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
iz varstva pri delu in požarnega varstva, kemijske tehnologije
ali strojništva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva
ali kemijske tehnologije.

10. embalaža in transport v živilstvu
Predavatelj predmeta embalaža in transport v živilstvu

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kemijske teh-
nologije, strojništva, organizacije dela ali ekonomije.

11. tehnologija mesa in mesnih izdelkov
12. tehnologija mleka in mlečnih izdelkov
Predavatelj predmetov tehnologija mesa in mesnih iz-

delkov ter tehnologija mleka in mlečnih izdelkov je lahko,
kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva ali kmetijstva
– zootehnike.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije, veterinarstva ali kmetijstva – zootehnike oziroma
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
iz kmetijstva – zootehnike.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kme-
tijstva.

13. tehnologija rastlinskih živil
14. tehnologija predelave žit
15. tehnologija vina
Predavatelj predmetov tehnologija rastlinskih živil, teh-

nologija predelave žit ter tehnologija vina je lahko, kdor je
končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobraz-
be iz živilske tehnologije ali kmetijstva – agronomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
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nologije ali kmetijstva – agronomije oziroma visokošolski
strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kme-
tijstva.

16. živilska kemija z analizo živil
Predavatelj predmeta živilska kemija z analizo živil je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kemijske tehnologi-
je, kemije ali kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije, kemijske tehnologije, kemije ali kmetijstva oziroma
visoke strokovne izobrazbe iz kemijske tehnologije, sanitar-
nega inženirstva ali kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemijske
tehnologije, sanitarnega inženirstva ali kmetijstva.

17. prehrana in dietetika
Predavatelj predmeta prehrana in dietetika je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe iz živilske tehnologije ali medicine.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije ali medicine oziroma visoke strokovne izobrazbe iz
sanitarnega inženirstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva
ali sanitarnega inženirstva.

18. higiena živil in nadzor
Predavatelj predmeta higiena živil in nadzor je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva, medicine ali
mikrobiologije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije, veterinarstva, medicine ali mikrobiologije oziroma
visoke strokovne izobrazbe iz sanitarnega inženirstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz sanitarne-
ga inženirstva.

19. zakonodaja v živilstvu in zagotavljanje kakovosti
Predavatelj predmeta zakonodaja v živilstvu in zagotav-

ljanje kakovosti je lahko, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, eko-
nomije, kemije, kemijske tehnologije, prava, organizacije
dela ali kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije, ekonomije, kemije, kemijske tehnologije, prava,
organizacije dela ali kmetijstva oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz ekonomije, kemijske tehnologije, organizacije
dela, sanitarnega inženirstva ali kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je, kemijske tehnologije, organizacije dela, sanitarnega in-
ženirstva ali kmetijstva.

20. prehrana z gastronomijo
Predavatelj predmeta prehrana z gastronomijo je lah-

ko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzi-
tetne izobrazbe iz živilske tehnologije, medicine ali kme-
tijstva.

Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-

nologije, medicine ali kmetijstva oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz hotelirstva in turizma ter kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
ali gostinstva.

21. tehnologija velikih kuhinj
Predavatelj predmeta tehnologija velikih kuhinj je lah-

ko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzi-
tetne izobrazbe iz živilske tehnologije.

Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije ali visoke strokovne izobrazbe iz hotelirstva in tu-
rizma.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva.

22. tehnologija živil živalskega izvora
Predavatelj predmeta tehnologija živil živalskega izvora

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva
ali kmetijstva – zootehnike.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije, veterinarstva ali kmetijstva – zootehnike oziroma
visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – zootehnike.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kme-
tijstva.

23. tehnologija rastlinskih živil
Predavatelj predmeta tehnologija rastlinskih živil je lah-

ko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzi-
tetne izobrazbe iz živilske tehnologije ali kmetijstva – agro-
nomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske teh-
nologije ali kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz
kmetijstva – agronomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kme-
tijstva.

24. praktično izobraževanje
Predavatelj predmeta – organizator praktičnega izobra-

ževanja – je lahko, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kme-
tijstva, kemije, kemijske tehnologije, biologije, mikrobiologi-
je, strojništva, ekonomije ter organizacije dela ali visoke
strokovne izobrazbe iz kmetijstva, kemijske tehnologije, stroj-
ništva, ekonomije, hotelirstva ali organizacije dela.

3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izo-

brazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-101/98
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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OBČINE

JESENICE

349. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Jesenice

Občinska volilna komisija občine Jesenice skladno s
85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) na podla-
gi zapisnika volilnih komisij krajevnih skupnosti na območju
Občine Jesenice podaja

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti

na območju Občine Jesenice

1
Glasovanje za izvolitev članov svetov krajevnih skupno-

sti na območju Občine Jesenice je potekalo na 38. voliščih
v nedeljo dne 22. 11. 1998 in na volišču za predčasno
glasovanje v dneh od 16. do 18. 11. 1998. Za glasovanje
po pošti je bilo izdanih 48 volilnih kart.

2
Na podlagi preštetih glasov je izid volitev po krajevnih

skupnostih naslednji:
1. Krajevna skupnost: HRUŠICA
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 1360
b) Glasovalo je 785 volilnih upravičencev ali 57,72%

1. SALIH OMANOVIĆ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 208
2. SIMONA ŠTRAVS ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 394
3. JANEZ MARINČIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 375
4. AHMED TELALOVIĆ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 223
5. BRANKO PAGON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 347

odbor Jesenice
6. ZORAN KRAMAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 512
7. ALOJZ GRZETIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 345
8. BORIS DOLŽAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 353

odbor Jesenice
9. ROMAN ČUFER SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 424

odbor Jesenice

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. ZORAN KRAMAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 512
2. ROMAN ČUFER SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 424

odbor Jesenice
3. SIMONA ŠTRAVS ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 394
4. JANEZ MARINČIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 375
5. BORIS DOLŽAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 353

odbor Jesenice
6. BRANKO PAGON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 347

odbor Jesenice
7. ALOJZ GRZETIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 345
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2. Krajevna skupnost: PLANINA POD GOLICO
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 365
b) Glasovalo je 253 volilnih upravičencev ali 69,32%

1. MARICA NOČ SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 108
2. STANKO KLINAR SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 106
3. ROMAN SAVINŠEK SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 121

odbor Jesenice
4. SREČKO TKALEC SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 73
5. IVAN VILMAN SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 57
6. ŠTEFAN KLINAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 146
7. MILAN KLINAR DUŠAN LAVTAR IN SKUPINA VOLILCEV 134
8. VERA GRGURIČ SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 96
9. FRANC SMOLEJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 102
10. DUŠAN LAVTAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 168
11. FRANC KOŠIR SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 129

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. DUŠAN LAVTAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 168
2. ŠTEFAN KLINAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 146
3. MILAN KLINAR DUŠAN LAVTAR IN SKUPINA VOLILCEV 134
4. FRANC KOŠIR SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 129
5. ROMAN SAVINŠEK SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 121

odbor Jesenice
6. MARICA NOČ SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 108
7. STANKO KLINAR SONJA GUBANC IN SKUPINA VOLILCEV 106

3. Krajevna skupnost: STANETA BOKALA
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 1864
b) Glasovalo je 872 volilnih upravičencev ali 46,78%

1. VLASTA MENCINGAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 517
2. MIRKO HAMERŠAK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 373
3. BRANKO KNAVS SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 371
4. MARJAN TRONTELJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 408
5. STANISLAV KRIŽNAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 449
6. VIDA JAMAR NEVENKA RAJHMAN IN SKUPINA VOLILCEV 394
7. NEVENKA ŽLOGAR NEVENKA RAJHMAN IN SKUPINA VOLILCEV 359
8. MIRO ĆIROVIĆ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 182
9. MARJAN CVEK NEVENKA RAJHMAN IN SKUPINA VOLILCEV 362

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. VLASTA MENCINGAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 517
2. STANISLAV KRIŽNAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 449
3. MARJAN TRONTELJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 408
4. VIDA JAMAR NEVENKA RAJHMAN IN SKUPINA VOLILCEV 394
5. MIRKO HAMERŠAK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 373
6. BRANKO KNAVS SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 371
7. MARJAN CVEK NEVENKA RAJHMAN IN SKUPINA VOLILCEV 362

4. Krajevna skupnost: MIRKA ROGLJA – PETKA
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 1508
b) Glasovalo je 747 volilnih upravičencev ali 49,54%

1. JANEZ RAZINGAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 348
2. MARIJA DIVJAK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 279
3. ANA MARIJA KOROŠEC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 289
4. ALOJZ PIVAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 193
5. BARBARA SODJA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 273
6. JANJA KOROŠEC MATEJA REKAR IN SKUPINA VOLILCEV 199
7. BOGOMIR TORKAR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 251

odbor Jesenice
8. IZIDOR RUDOLF SMOLEJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 188

odbor Jesenice
9. MUNIR SKENDEROVIĆ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 133
10. ZVONE ORSON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 145

odbor Jesenice
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11. JOŽEF NEMANIČ MATEJA REKAR IN SKUPINA VOLILCEV 148
12. MARIJA KOBE SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 236

odbor Jesenice

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. JANEZ RAZINGAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 348
2. ANA MARIJA KOROŠEC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 289
3. MARIJA DIVJAK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 279
4. BARBARA SODJA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 273
5. BOGOMIR TORKAR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 251

odbor Jesenice
6. MARIJA KOBE SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 236

odbor Jesenice
7. JANJA KOROŠEC MATEJA REKAR IN SKUPINA VOLILCEV 199

5. Krajevna skupnost: CIRILA TAVČARJA
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 2970
b) Glasovalo je 1411 volilnih upravičencev ali 47,51%

1. VERA PINTAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 726
2. ALBINA SERŠEN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 691
3. IGOR PUST SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 523

odbor Jesenice
4. EGIDIJ BIČEK ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 532
5. JOŽEF VARL ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 701
6. NOVICA PAVLOVIĆ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 258
7. CIRIL SVETINA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 475
8. VESNA NOČ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 457

odbor Jesenice
9. MAJA JOVANOVIĆ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 219
10. SREČKO NOČ SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 411
11. MIROSLAV HAREJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 357
12. IVANKA ZUPANČIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 574

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. VERA PINTAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 726
2. JOŽEF VARL ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 701
3. ALBINA SERŠEN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 691
4. IVANKA ZUPANČIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 574
5. EGIDIJ BIČEK ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 532
6. IGOR PUST SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 523

odbor Jesenice
7. CIRIL SVETINA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 475

6. Krajevna skupnost: SAVA
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 3051
b) Glasovalo je 1572 volilnih upravičencev ali 51,52%

1. ALEŠ NAGODE SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 568
odbor Jesenice

2. ANDREJ FENZ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 295
odbor Jesenice

3. TOMAŽ MENCINGER ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 724
4. NATAŠA TORKAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 549
5. VALENTIN POGAČAR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 377

odbor Jesenice
6. NEDA VERONIKA OBLAK ZDRAVKO ČUFER IN SKUPINA VOLILCEV 313
7. MARIJA ČUFER ZDRAVKO ČUFER IN SKUPINA VOLILCEV 364
8. MARIJA MULEJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 444
9. NATAŠA PRISTOV TRČEK ZDRAVKO ČUFER IN SKUPINA VOLILCEV 283
10. MARJETA FRANC ZDRAVKO ČUFER IN SKUPINA VOLILCEV 161
11. DUŠAN THALER ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 430
12. MOJCA ARIJANI SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 276
13. MATJAŽ PESKAR ZDRAVKO ČUFER IN SKUPINA VOLILCEV 388
14. OTO KELIH ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 369
15. MARIJAN NIKOLAVČIČ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 212

odbor Jesenice
16. ALENKA VARL SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 381

odbor Jesenice
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17. ADAM OMANOVIĆ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 361
18. IRENA GLUHAR VINKO RAZINGAR IN SKUPINA VOLILCEV 406
19. ERIKA REPOVŽ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 436

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. TOMAŽ MENCINGER ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 724
2. ALEŠ NAGODE SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 568

odbor Jesenice
3. NATAŠA TORKAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 549
4. MARIJA MULEJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 444
5. ERIKA REPOVŽ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 436
6. DUŠAN THALER ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 430
7. IRENA GLUHAR VINKO RAZINGAR IN SKUPINA VOLILCEV 406

7. Krajevna skupnost: PODMEŽAKLA
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 1077
b) Glasovalo je 527 volilnih upravičencev ali 48,93%

1. MARKO AMBROŽIČ RAJKO ŽEJN IN SKUPINA VOLILCEV 307
2. PREŽELJ JOŽE SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 283
3. STEVO ŠČAVNIČAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 295
4. CVETKO JAKELJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 351
5. VOJKO BERNARD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 293
6. ALEKSANDER JERNEJC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 305
7. ALOJZIJ TOMAŽ KALAN RAJKO ŽEJN IN SKUPINA VOLILCEV 290
8. MARIJA KALAN RAJKO ŽEJN IN SKUPINA VOLILCEV 285

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. CVETKO JAKELJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 351
2. MARKO AMBROŽIČ RAJKO ŽEJN IN SKUPINA VOLILCEV 307
3. ALEKSANDER JERNEJC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 305
4. STEVO ŠČAVNIČAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 295
5. VOJKO BERNARD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 293
6. ALOJZIJ TOMAŽ KALAN RAJKO ŽEJN IN SKUPINA VOLILCEV 290
7. MARIJA KALAN RAJKO ŽEJN IN SKUPINA VOLILCEV 285

8. Krajevna skupnost: SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 3655
b) Glasovalo je 1982 volilnih upravičencev ali 54,23%

1. BRANKA DOBERŠEK DANILO SVETLIN IN SKUPINA VOLILCEV 813
2. BOŽIDAR ERJAVEC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 420

odbor Jesenice
3. IDA SMOLEJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 531
4. MILAN BALOH ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 343
5. PETER BOHINEC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 546
6. SLAVICA TODOROVIĆ DANILO SVETLIN IN SKUPINA VOLILCEV 439

GERŠAK
7. RUDOLF LAVRENCIJ ŠAPEK ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 321
8. LJUBA TAVČAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 337
9. DIMITRIJ FRANC BOGATAJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 214

odbor Jesenice
10. ALBINA NOVAK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 463
11. BARBARA VIDIC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 411

odbor Jesenice
12. FRIDERIK KRAŠOVEC SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 130
13. BORIS SMOLEJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 599
14. DARJA ISKRA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 452
15. MILAN DORNIK DANILO SVETLIN IN SKUPINA VOLILCEV 437
16. PETER RAZINGER SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 425
17. BOGOMIR LIČOF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 519

odbor Jesenice
18. MAJA OTOVIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 541
19. JERNEJ UDIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 451

odbor Jesenice
20. ANTON MOHORČ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 220

odbor Jesenice
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21. ANDREJ ZUPANČIČ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 353
22. ALEKSANDER MANDELJC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 440
23. VIKTOR VODNIK SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 181

odbor Jesenice

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. BRANKA DOBERŠEK DANILO SVETLIN IN SKUPINA VOLILCEV 813
2. BORIS SMOLEJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 599
3. PETER BOHINEC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 546
4. MAJA OTOVIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 541
5. IDA SMOLEJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 531
6. BOGOMIR LIČOF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 519

odbor Jesenice
7. ALBINA NOVAK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 463

9. Krajevna skupnost: BLEJSKA DOBRAVA (LIPCE)
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 233
b) Glasovalo je 120 volilnih upravičencev ali 51,50%

1. TOMAŽ RAVNIHAR MAJA RADINOVIĆ – HAJDIČ IN SKUPINA VOLILCEV 97
2. RADE RADINOVIĆ MAJA RADINOVIĆ – HAJDIČ IN SKUPINA VOLILCEV 30
3. FRANČIŠEK EDVARD MEDJA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 49

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. TOMAŽ RAVNIHAR MAJA RADINOVIĆ – HAJDIČ IN SKUPINA VOLILCEV 97
2. FRANČIŠEK EDVARD MEDJA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 49

10. Krajevna skupnost: BLEJSKA DOBRAVA
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 753
b) Glasovalo je 420 volilnih upravičencev ali 55,78%

1. IVAN BERLOT SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS, Občinski 131
odbor Jesenice

2. IGOR ARH ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 190
3. DANIEL AŽMAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 141
4. MILOŠ FERK ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 226
5. ANDREJKA ŠEBAT SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 133
6. ŠTEFAN STOJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 211

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. MILOŠ FERK ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 226
2. ŠTEFAN STOJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Podružnica Jesenice 211
3. IGOR ARH ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 190
4. DANIEL AŽMAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 141

11. Krajevna skupnost: BLEJSKA DOBRAVA (KOČNA)
a) V volilne imenike je bilo vpisanih: 161
b) Glasovalo je 101 volilnih upravičencev ali 62,73%

1. JOŽEF KOBLAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 86

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. JOŽEF KOBLAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD 86

Št. 008-1/98
Jesenice, dne 27. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Jesenice
Maja Kostanjšek, dipl. jur. l. r.
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350. Program priprave za programsko zasnovo in
ureditveni načrt “Športno rekreacijski park
Podmežakla”

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 45. člena statuta Občine Jese-
nice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je župan
Občine Jesenice, dne 12. 1. 1999 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
za programsko zasnovo in ureditveni načrt

“Športno rekreacijski park Podmežakla”

I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMSKE ZASNOVE
IN UREDITVENEGA NAČRTA

1. člen
Po veljavnem Družbenem planu občine Jesenice za

obdobje od 1986 do 2000 (U. V. G., št. 8/88 ter Uradni list
RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97 in 51/98) je območ-
je športno rekreacijskega parka označeno z oznako J2/R1
in je zanj predvidena izdelava ureditvenega načrta Športno
rekreacijski park Podmežakla (v nadaljevanju: UN). Potreb-
no je izdelati tudi programsko zasnovo predmetnega ob-
močja.

2. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema UN, sub-
jekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja
oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
roki za posamezne faze izdelave UN ter sredstva, potrebna
za pripravo UN.

S tem programom se podrobneje določajo tudi vsebina
in obseg programske zasnove, ki je sestavni del Družbene-
ga plana občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 ter
drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
in sprejema programske zasnove, subjekti, ki sodelujejo pri
izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-
veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne
faze izdelave programske zasnove ter sredstva, potrebna za
pripravo programske zasnove.

II. PRIPRAVA PROGRAMSKE ZASNOVE IN
UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave programske

zasnove in ureditvenega načrta
Območje UN Športno rekreacijski park je določen v

grafičnem delu sprememb in dopolnitev Družbenega plana
občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 (Uradni list
RS, št. 51/98) in na jugu meji na avtocesto Hrušica–Vrba,
na severu na Ulico Heroja Verdnika, na zahodu pa obstoje-
če stanovanjske objekte oziroma povezovalno cesto med
Ulico Heroja Verdnika in Medvedovo ulico ter na vzhodu na
obstoječe stanovanjske objekte. Površina območja, ki ga
ureja UN znaša približno 68.520 m2.

UN mora biti pripravljen skladno z določili zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,

št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).

Programska zasnova mora biti pripravljena skladno z
določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/85 in Uradni list RS, št. 71/93) in navodilom
o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in pro-
storskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS,
št. 20/85).

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

planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upošte-
vati pri pripravi programske zasnove in UN so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in
dopolnitvami (U. V. G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90,
31/90, 30/96, 46/97 in 51/98),

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),

– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jese-
nice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,

– osnutek urbanistične zasnove mesta Jesenice,
– rezultati urbanistične delavnice iz leta 1998,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-

vah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve,…) .
3. Posebne strokovne podlage za UN
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-

gov v prostor in navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov se za izde-
lavo osnutka UN pripravijo posebne strokovne podlage za
celotno območje UN ter poročilo o presoji vplivov na okolje,
kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to
potrebno.

III. SOGLASJA, POGOJI IN MNENJA

4. člen
V postopku izdelave programske zasnove in UN se od

organov in organizacij pridobijo pogoji in mnenja, ki se na-
našajo na obravnavano področje. Organi in organizacije mo-
rajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje
oziroma mnenja, sicer se šteje, da pogojev nimajo.

5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo programske zasnove in osnut-
ka UN iz prejšnjega člena so:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
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– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljan-
ska 19, Bled,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,

– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strate-
gijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj,

– JP JEKO-IN, d. o. o. , C. m. Tita 51, Jesenice,
– Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, Jesenice,
– Zveza športnih društev Jesenice, Ledarska 4, Jese-

nice,
– Krajevna skupnost Podmežakla. Mencingarjeva 1,

Jesenice,
– ostali organi in organizacije, če se v postopku ugoto-

vi, da so njihova soglasja potrebna.
Organi in organizacije, ki podajo soglasja brez pogojev

k dopolnjeni programski zasnovi in dopolnjenem osnutku
UN so:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljan-
ska 19, Bled,

– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strate-
gijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj.

6. člen
Na izdelano programsko zasnovo in izdelan osnutek

UN morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge izdati
ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje
dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec pro-
gramske zasnove in osnutka UN upošteval zahtevane po-
goje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

7. člen
Naročnik in investitor programske zasnove in UN je

Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec programske zasnove in UN bo določen

naknadno po ustaljeni proceduri, ki jo določa zakon o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE IN
SPREJEMA PROGRAMSKE ZASNOVE IN

UREDITVENEGA NAČRTA

8. člen
Programska zasnova in posebne strokovne podlage za

UN, 90 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

Osnutek UN 60, dni po potrjenih posebnih strokovnih
podlagah.

Stališča do pripomb, 21 dni po prejemu pripomb iz
javne razgrnitve.

Predlog UN, 60 dni po sprejetju stališč do pripomb.

Končno gradivo, 21 dni po sprejetju UN na občinskem
svetu.

– S pripravo programske zasnove in posebnih strokov-
nih podlag za UN se prične po podpisu pogodbe z izvajal-
cem.

– Pogramsko zasnovo in posebne strokovne podlage
obravnava pristojna delovna skupina.

– Osnutek UN se izdela na podlagi potrjene program-
ske zasnove in posebnih strokovnih podlag.

– Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor
ugotovi, da programska zasnova in osnutek UN vsebuje vse
sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), navodilu o vsebini posebnih stro-
kovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85) ter navodilu o vsebini in meto-
dologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), predlaga
županu, da programske zasnove in osnutek UN javno raz-
grne.

– Župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomeseč-
ni javni razgrnitvi programske zasnove in osnutka UN; sklep
se objavi v Uradnem listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jeseni-
ce in sedežu Krajevne skupnosti Podmežakla za 30 dni od
dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
v KS Podmežakla.

– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve programske za-
snove in osnutka UN.

– V času javne razgrnitve se programska zasnova in
osnutek UN posredujeta v obravnavo Občinskemu svetu
občine Jesenice.

– Po končani javni razgrnitvi župan Občine Jesenice,
na podlagi strokovnih stališč ter obravnave pristojne delovne
skupine, zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih
v času trajanja javne razgrnitve in zadolži strokovno organi-
zacijo – izvajalca za pripravo dopolnjene programske zasno-
ve in dopolnjenega osnutka UN.

– Župan Občine Jesenice posreduje dopolnjeno pro-
gramsko zasnovo in dopolnjen osnutek UN občinskemu
svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem programske za-
snove ter UN z odlokom.

– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
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9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem objave.

Št. 352-14/97
Jesenice, dne 12. januarja 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

351. Program priprave za programsko zasnovo in
zazidalni načrt “Center Jesenice” ter za
programsko zasnovo in ureditveni načrt “Mestni
postajni park”

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 45. člena statuta Občine Jese-
nice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je župan
Občine Jesenice, dne 12. 1. 1999 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
za programsko zasnovo in zazidalni načrt

“Center Jesenice” ter za programsko zasnovo in
ureditveni načrt “Mestni postajni park”

I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMSKIH ZASNOV,
ZAZIDALNEGA IN UREDITVENEGA NAČRTA

1. člen
Po veljavnem Družbenem planu občine Jesenice za

obdobje od 1986 do 2000 (U. V. G., št. 8/88 ter Uradni list
RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97 in 51/98) je območ-
je v Centru I, in sicer:

– od tržnice do Gimnazije namenjeno centralnim dejav-
nostim. Območje je označeno z oznako J2/C3, za katerega
je predvidena izdelava zazidalnega načrta Center Jesenice
(v nadaljevanju: ZN);

– od spominskega parka ob objektu Titova 22 do Ho-
tela Korotan namenjeno mestnim zelenim površinam in mest-
nim parkom. Območje je označeno z oznako J2/Z3, za
katerega je predvidena izdelava ureditvenega načrta Mestni
postajni park (v nadaljevanju: UN).

Potrebno je izdelati tudi programski zasnovi za pred-
metni območji.

2. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema ZN in UN,
subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelova-
nja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opra-
viti, roki za posamezne faze izdelave ZN in UN ter sredstva,
potrebna za pripravo ZN in UN.

S tem programom se podrobneje določajo tudi vsebina
in obseg programskih zasnov, ki sta sestavni del Družbene-
ga plana občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 ter
drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
in sprejema programskih zasnov, subjekti, ki sodelujejo pri
izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-
veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne

faze izdelave programskih zasnov ter sredstva, potrebna za
pripravo programskih zasnov.

II. PRIPRAVA PROGRAMSKIH ZASNOV, ZAZIDALNEGA
IN UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave programskih

zasnov, zazidalnega in ureditvenega načrta
Območje ZN Center Jesenice na jugu zajema še ob-

močje železniške postaje Jesenice, na vzhodni strani meji
na zemljišče Gimnazije, na zahodni strani zajema še podvoz
za Podmežaklo ter spominski park in na severni strani pa
območje tržnice in objekte Jeseniških mesnin ter meji na
kompleks stolpnic za Gimnazijo. Površina območja, ki ga
ureja ZN znaša približno 56.970 m2.

Območje UN Mestni postajni park na vzhodu meji na
poslovno-stanovanjski objekt Titova 22, na jugu na Cesto
maršala Tita, na severu na Mesarjev hrib, na zahodni strani
pa meji na območje Hotela Korotan. Površina območja, ki
ga ureja UN znaša približno 6320 m2.

ZN in UN morata biti pripravljena tako, da bo njegov
tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o
vsebini posebnih strokovnih podlagi in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).

Programski zasnovi morata biti pripravljeni skladno z
določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/85 in Uradni list RS, št. 71/93) in navodilom
o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in pro-
storskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS,
št. 20/85).

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

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upo-
števati pri pripravi programskih zasnov, ZN in UN so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in
dopolnitvami (U. V. G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90,
31/90, 30/96, 46/97 in 51/98),

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),

– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jese-
nice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,

– osnutek Urbanistične zasnove mesta Jesenice,
– variantne rešitve urejanja tržnice – poseben strokov-

ne podlage za UN tržnica v centru Jesenic; Urbanistični
inštitut RS, julij 1995,

– vrednotenje variantnih rešitev urejanja tržnice v cen-
tru Jesenic, Dominvest Jesenice; marec 1997,

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in na-
pravah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve…).
3. Posebne strokovne podlage za ZN in UN
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-

gov v prostor in navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov se za izde-
lavo osnutka ZN in UN pripravijo tudi posebne strokovne
podlage za celotni območiji ZN in UN, ter poročilo o presoji
vplivov na okolje, kolikor se v postopku izdelave in sprejema
ugotovi, da je to poročilo potrebno. Posebne strokovne
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podlage morajo vključevati prometno ureditev in ureditev
mirujočega prometa.

III. SOGLASJA, POGOJI IN MNENJA

4. člen
V postopku izdelave programskih zasnov, ZN in UN se

od soglasodajalcev pridobijo pogoji in mnenja, ki se nanaša-
jo na obravnavani področji. Organi in organizacije morajo v
30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje oziro-
ma mnenja, sicer se šteje, da pogojev nimajo.

5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo programskih zasnov in osnut-
kov ZN in UN iz prejšnjega člena so:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska inšpekcija,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljan-
ska 19, Bled,

– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kra-
nju, Tomšičeva 44, Kranj,

– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strate-
gijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj,

– JP JEKO-IN, d. o. o. , C. m. Tita 51, Jesenice,
– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice,
– ostali organi in organizacije, če se v postopku ugoto-

vi, da so njihova soglasja potrebna.
Organi in organizacije, ki podajo soglasja brez pogojev

k dopolnjenema programskima zasnovama in dopolnjenema
osnutkom ZN in UN so:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska inšpekcija,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljan-
ska 19, Bled,

– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strate-
gijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj.

6. člen
Na izdelani programski zasnovi in izdelana osnutka ZN

in UN morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge
izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je
soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec pro-
gramskih zasnov ter osnutkov ZN in UN upošteval zahtevane
pogoje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

7. člen
Naročnik in investitor programskih zasnov, ZN in UN je

Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec programskih zasnov, ZN in UN bo določen

naknadno po ustaljeni proceduri, ki jo določa zakon o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE IN
SPREJEMA PROGRAMSKIH ZASNOV, ZAZIDALNEGA IN

UREDITVENEGA NAČRTA

8. člen
Programski zasnovi in posebne strokovne podlage za

ZN, UN 90 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek ZN, UN, 60 dni po potrjeni varianti ureditve.
Stališča do pripomb, 21 dni po prejemu pripomb izjav-

ne razgrnitve.
Predlog ZN, UN, 60 dni po sprejetju stališč do pri-

pomb.
Končno gradivo, 21 dni po sprejetju ZN in UN na

občinskem svetu.
– S pripravo programskih zasnov in posebnih strokov-

nih podlag za ZN in UN se prične po podpisu pogodbe z
izvajalcem.

– Pogramski zasnovi in posebne strokovne podlage
obravnava pristojna delovna skupina.

– Osnutka ZN in UN se izdela na podlagi potrjenih
programskih zasnov in posebnih strokovnih podlag.

– Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor
ugotovi, da programski zasnovi in osnutka ZN in UN vsebu-
jeta vse sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodilu o vsebini po-
sebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter navodilu o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih se-
stavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85),
predlaga županu, da programski zasnovi in osnutka ZN in
UN javno razgrne.

– Župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomeseč-
ni javni razgrnitvi programskih zasnov in osnutkov ZN in UN;
sklep se objavi v Uradnem listu RS.
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– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jeseni-
ce in sedežu Krajevne skupnosti Sava za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
v KS Sava.

– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve programskih za-
snov in osnutkov ZN in UN.

– V času javne razgrnitve se programski zasnovi in
osnutka ZN in UN posredujeta v obravnavo Občinskemu
svetu občine Jesenice.

– Po končani javni razgrnitvi župan Občine Jesenice,
na podlagi strokovnih stališč ter obravnave pristojne delovne
skupine, zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih
v času trajanja javne razgrnitve in zadolži strokovno organi-
zacijo – izvajalca za pripravo dopolnjenih programskih za-
snov in dopolnjenega osnutka ZN in UN.

– Župan Občine Jesenice posreduje dopolnjeni pro-
gramski zasnovi in dopolnjena osnutka ZN in UN občinske-
mu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem programskih
zasnov ter ZN in UN z odlokoma.

– odloka se objavita v Uradnem listu RS.

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem objave.

Št. 352-44/98
Jesenice, dne 12. januarja 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

352. Program priprave za programsko zasnovo in
zazidalni načrt “Cesta železarjev – gasilski dom”

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 45. člena statuta Občine Jese-
nice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je župan
Občine Jesenice, dne 12. 1. 1999 sprejel

P R O G R A M    P R I P R A V E
za programsko zasnovo in zazidalni načrt “Cesta

železarjev – gasilski dom”

I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMSKE ZASNOVE IN
ZAZIDALNEGA NAČRTA

1. člen
Po veljavnem Družbenem planu občine Jesenice za

obdobje od 1986 do 2000 (U. V. G., št. 8/88 ter Uradni list
RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97 in 51/98) je območ-
je Cesta železarjev – gasilski dom označeno z oznako
J2/S14/2 in je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta
Cesta železarjev – gasilski dom (v nadaljevanju: ZN). Potreb-
no je izdelati tudi programsko zasnovo predmetnega ob-
močja.

2. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema ZN, sub-
jekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja
oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna
za pripravo ZN.

S tem programom se podrobneje določajo tudi vsebina
in obseg programske zasnove, ki je sestavni del Družbene-
ga plana občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 ter
drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
in sprejema programske zasnove, subjekti, ki sodelujejo pri
izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-
veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne
faze izdelave programske zasnove ter sredstva, potrebna za
pripravo programske zasnove.

II. PRIPRAVA PROGRAMSKE ZASNOVE IN ZAZIDALNEGA
NAČRTA

3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave programske

zasnove in zazidalnega načrta
Območje ZN Cesta železarjev – gasilski dom je dolo-

čen v grafičnem delu sprememb in dopolnitev Družbenega
plana občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 (Urad-
ni list RS št. 51/98) in na jugu meji na Cesto železarjev in na
Cesto Borisa Kidriča, na severu z območjem železnice Je-
senice–Ljubljana, na zahodu na traso bivše ozkotirne želez-
nice, na jugu se zaključuje pred začetkom naselja Slovenski
Javornik. Površina območja, ki ga ureja ZN znaša približno
64.670 m2.

ZN mora biti pripravljen skladno z določili zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).

Programska zasnova mora biti pripravljena skladno z
določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84,15/85 in Uradni list RS, št. 71/93) in navodilom
o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in pro-
storskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS,
št. 20/85).

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

planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upošte-
vati pri pripravi programske zasnove in ZN so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in
dopolnitvami (U. V. G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90,
31/90, 30/96, 46/97 in 51/98),

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),

– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jese-
nice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,

– osnutek urbanistične zasnove mesta Jesenice,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-

vah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve,…) .
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3. Posebne strokovne podlage za ZN
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-

gov v prostor in navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov se za izde-
lavo osnutka ZN pripravijo posebne strokovne podlage za
celotno območje ZN ter poročilo o presoji vplivov na okolje,
kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to
potrebno. Posebne strokovne podlage morajo vključevati
ureditev obcestnega prostora, ureditev priključkov na glav-
no cesto, ureditev trase ozkotirne železnice, predvideno
pozidavo in zazelenitev.

III. SOGLASJA, POGOJI IN MNENJA

4. člen
V postopku izdelave programske zasnove in ZN se od

organov in organizacij pridobijo pogoji in mnenja, ki se na-
našajo na obravnavano področje. Organi in organizacije mo-
rajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje
oziroma mnenja, sicer se šteje, da pogojev nimajo.

5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo programske zasnove in osnut-
ka ZN iz prejšnjega člena so:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kra-
nju, Tomšičeva 44, Kranj,

– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljan-
ska 19, Bled,

– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strate-
gijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj,

– JP JEKO-IN, d. o. o., C. m. Tita 51, Jesenice,
– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice,
– Krajevna skupnost Javornik – Koroška Bela, Kidriče-

va 37c, Jesenice,
– ostali organi in organizacije, če se v postopku ugoto-

vi, da so njihova soglasja potrebna.
Organi in organizacije, ki podajo soglasja brez pogojev

k dopolnjenem osnutku ZN so:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,

Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljan-
ska 19, Bled,

– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strate-
gijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj.

6. člen
Na izdelano programsko zasnovo in izdelan osnutek

ZN morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge izdati
ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje
dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec pro-
gramske zasnove in osnutka ZN upošteval zahtevane po-
goje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

7. člen
Naročnik in investitor programske zasnove in ZN je

Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec programske zasnove in ZN bo določen nak-

nadno po ustaljeni proceduri, ki jo določa zakon o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE IN
SPREJEMA PROGRAMSKE ZASNOVE IN ZAZIDALNEGA

NAČRTA

8. člen
Programska zasnova in posebne strokovne podlage za

ZN, 90 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek ZN, 60 dni po potrjenih posebnih strokovnih

podlagah.
Stališča do pripomb, 15 dni po prejemu pripomb iz

javne razgrnitve.
Predlog ZN, 45 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Končno gradivo, 15 dni po sprejetju ZN na občinskem

svetu.
– S pripravo programske zasnove in posebnih strokov-

nih podlag za ZN se prične po podpisu pogodbe z izvajal-
cem.

– Pogramsko zasnovo in posebne strokovne podlage
obravnava pristojna delovna skupina.

– Osnutek ZN se izdela na podlagi potrjene program-
ske zasnove in posebnih strokovnih podlag.

– Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor
ugotovi, da programska zasnova in osnutek ZN vsebuje vse
sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), navodilu o vsebini posebnih stro-
kovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85) ter navodilu o vsebini in meto-
dologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
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planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), predlaga
županu, da programske zasnove in osnutek ZN javno raz-
grne.

– Župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomeseč-
ni javni razgrnitvi programske zasnove in osnutka ZN; sklep
se objavi v Uradnem listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jeseni-
ce in sedežu Krajevne skupnosti Sava in Krajevne skupnosti
Javornik – Koroška Bela za 30 dni od dneva objave sklepa o
javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
v KS Sava in KS Javornik – Koroška Bela.

– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve programske za-
snove in osnutka ZN.

– V času javne razgrnitve se programska zasnova in
osnutek ZN posredujeta v obravnavo Občinskemu svetu
občine Jesenice.

– Po končani javni razgrnitvi župan Občine Jesenice,
na podlagi strokovnih stališč ter obravnave pristojne delovne
skupine, zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih
v času trajanja javne razgrnitve in zadolži strokovno organi-
zacijo – izvajalca za pripravo dopolnjene programske zasno-
ve in dopolnjenega osnutka ZN.

– Župan Občine Jesenice posreduje dopolnjeno pro-
gramsko zasnovo in dopolnjen osnutek ZN občinskemu sve-
tu v obravnavo in mu predlaga sprejem programske zasnove
ter ZN z odlokom.

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega programa priprave preneha

veljati program priprave za ZN Cesta železarjev – Gasilski
dom, z dne 23. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 75/98).

10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem objave.

Št. 352-41/98
Jesenice, dne 12. januarja 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, dipl. inž. l.r.

KOBILJE

353. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kobilje v letu 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97) in 20. člena statuta Občine Kobilje je
Občinski svet občine Kobilje na 1. seji dne 7. 12. 1998
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Kobilje v letu 1999

1. člen
Do sprejema proračuna Občine Kobilje za leto 1999

se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financi-
rajo po tem sklepu.

2. člen
Do sprejema proračuna Občine Kobilje za leto 1999

se začasno financirajo potrebe porabnikov iz proračuna me-
sečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine
Kobilje za leto 1998.

3. člen
Občinska uprava mora izvrševati plačila porabnikom

proračuna le do višine zneskov iz predhodnega člena in pri
tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in pred-
pisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni prora-
čun.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 do sprejema prora-
čuna Občine Kobilje za leto1999.

Št. 405-04-1045/98
Kobilje, dne 7. decembra 1998.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

KOČEVJE

354. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Kočevje prešel na naslednjo
kandidatko z liste Združene liste socialnih
demokratov – ZLSD

Glede na sklep Občinskega sveta občine Kočevje z
dne 10. 12. 1998, da je županu Janku Vebru prenehal
mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje na podlagi
pete alinee 37.a člena in 37.b člena zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98 – odločba US RS, Uradni list RS,
45/94, 57/94 in 14/95) je Občinska volilna komisija obči-
ne Kočevje na korespondenčni seji dne 12. 1. 1999 na
podlagi 18. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)

ugotovila,

da je mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje
prešel na naslednjo kandidatko z liste Združene liste social-
nih demokratov – ZLSD, to je na Zlatico Arko, roj. 23. 6.
1954, Gorenje 96.

Kandidatka je dne 8. 1. 1999 podala izjavo, da spreje-
ma mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje.

Predsednik
Občinske volilne komisije

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

355. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000

in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročne-

ga plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92,
13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97 in 62/98) in druž-
benega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Urad-
ni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90,
8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97 in
62/98), ki se nanašajo na del stanovanjskega območja
Kremen.

2. člen
V točki 7. 3. 1. Prostorsko izvedbeni načrti (PIN) se v

tabeli pod skupino KS Krško doda alinea, ki glasi:

Naziv po KS PUP Sprejet PUP Potrebna sprememba V izdelavi Planirana izdelava Oznaka v kart. delu
plana

ZN za del stanovanjskega da
območja Kremen

Zaradi sprememb in dopolnitev se spremenijo in dopol-
nijo prikazi v kartografskem delu plana Občine Krško, na
listih TTN KRŠKO 28 v merilu 1:5000.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-23/95
Krško, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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356.  Odlok o zazidalnem načrtu za del
stanovanjskega območja Kremen

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za del stanovanjskega

območja Kremen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu za del stano-

vanjskega območja Kremen, ki ga je izdelal Elite d. o. o.
Krško pod številko 80003/U, ki obravnava del območja ob
lokalni cesti Krško–Kremen.

2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Ocena stroškov za izvedbo načrta
4. Odlok
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz dolgoročnega plana Občine Krško za ob-

dobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986 –

1990 1:5000
2. Geodetska podloga 1:500
3. Katastrski načrt 1:2880
4. Obstoječe stanje 1:500
5. Arhitektonsko zazidalna situacija 1:500
6. Prereza a-a-, b-b 1:500
7. Situacija infrastrukture 1:500
8. Načrt gradbenih parcel 1:500
9. Ukrepi za obrambo in zaščito 1:500

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah: 1199/1,

1199/3, 1199/4 in 1199/5, k. o. Anovec, ter parcelni št.
1199/2, k. o. Anovec na Kremenu.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Znotraj zazidalnega načrta so dopustne gradnje in ure-

ditve:
– stanovanjskih objektov z možnostjo ureditve poslov-

nih prostorov in pomožnih objektov,

– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in na-
prav ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij,

– zelenih površin,
Na obravnavanem območju so poleg stanovanjske po-

zidave dovoljene naslednje dejavnosti:
– storitvene,
– nemoteče obrti,
– rekreativno-zabaviščne.

5. člen
Pomožni objekti so sestavni del funkcionalnega zem-

ljišča in so dopustni v skladu z odlokom o določitvi pomož-
nih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni
list SRS, št. 9/87 in Uradni list RS, št. 62/95).

6. člen
Celotna parcela je funkcionalno zemljišče, z maksimal-

no 60% pozidavo.

7. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja

izraba prostora:
– stanovanjski objekti z možnostjo ureditve poslovnih

prostorov,
– prometni, komunalni, energetski in telekomunikacij-

ski koridorji ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine,
– prostori za posode za smeti,
– zelenice,
– vrtovi, sadovnjaki,cvetličnjaki ipd.,
– ute, bazeni, terase, nadstrešnice,
– pomožni objekti,
– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in vzdrževalna

dela,
– manjša rekreativna igrišča, otroška igrišča in zaba-

višča.

8. člen
Obstoječi objekt je na parcelni številki 1199/1.
Predvideni stanovanjski objekti so na parcelnih števil-

kah 1199/1, 1199/2, 1199/3, 1199/4 in 1199/5.
Objekti so osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki

črke »L«. V okviru predvidenih gabaritov sta lahko tudi dva
ločena objekta, npr. hiša in garaža. Objekti so v osnovi z
dvokapno streho, sleme je vzporedno z ulico.

Zasnova:
– klet – shramba,
– pritličje – stanovanjski del,
– podstrešje – stanovanjski del.

Konstrukcija:
– stanovanjski objekti – zidana, klasična, montažna ali

kombinirana

Gabariti:
– objekti na zgornji terasi – 14 x 11 m + 6 x 10 m, kota

slemena max 12 m nad koto terena,
– objekti na spodnji terasi – 14 x 10 m, kota slemena

max. 12,00 m nad koto terena,
Klet je v celoti ali delno vkopana v zemljo, odvisno od

konfiguracije terena.

Kota pritličja: max. 15 cm nad koto terena – natančno
se določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.

Streha: v osnovi je dvokapna, možna večkapna, smer
osnovnega slemena vzporedna z ulico, naklona 35–45 sto-
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pinj, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad in kolek-
torjev le na vzhodni strani strehe. Obvezen je enak naklon
strehe za glavni in pomožni objekt.

Kritina: Obvezna je enotna barva in vrsta kritine – opeč-
no rdeča, rjava. Pomožni objekti in morebitne nadstrešnice
sledijo značilnosti strehe glavnega objekta.

Fasada: omet svetlejših barv, kombinacija s steklom.
Glavni in pomožni objekt, morata imeti enako obdelavo fa-
sade.

Oblikovanje odprtin: svobodno, le za objekte, ki se
držijo skupaj je obvezno enotno oblikovanje odprtin.

Osvetlitev podstrešij: frčade, strešna okna.
Gradbena linija: min. 3 m oddaljena od stanovanjske

ulice.

9. člen
Parkirišča so asfaltirana na vsaki posamezni parceli.

10. člen
Zelenice:
– ob lokalni cesti je zasajen drevored visokega drevja,
– parcela je zatravljena in hortikulturno urejena,
– na zelenicah je možna ureditev otroških igrišč in za-

bavišč ter manjših rekreativnih površin.

11. člen
Ograje:
– dopustna je postavitev ograje – živa meja ali lesena

ograja ali kombinacija žive meje z ostalimi materiali, s tem,
da prevladuje živa meja. Ograje so max. višine 1,2 m, poe-
notene za vse parcele.

12. člen
Prostor za kontejnerje je betoniran in ograjen s treh

strani z leseno ograjo ter zamaskiran z okrasnim grmičevjem.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA

13. člen
Promet:
Izvede se asfaltirani dostop, stanovanjska ulica, v dolži-

ni 170 m in širine 4 m.
Izvede se tudi nov asfaltirani dostop do vodohrama, v

dolžini 45 m in širine 4 m.
Ob lokalni cesti se zgradi pešpločnik širine 1,2 m.
Parkirišča so predvidena ob posameznem objektu.
Na lokaciji, kjer bo eventualno trgovina dnevne oskrbe

je potrebno zagotoviti večje število parkirnih mest in obvez-
no zgraditi lovilec olja na parkirišču.

Na pločniku ne sme biti ovir (svetilke javne razsvetljave,
koši za smeti) zaradi zimske manipulacije pluženja ulic in
pločnikov.

14. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Na južni meji zazidalnega načrta se v ureditvenem ob-

močju nahaja vodohram. Srednji Kremen, do katerega do-
stop je neoviran ob vsakem času.

Preko obravnavanega območja poteka obstoječi vodo-
vod PEHD 75/10 mm, katerega del trase je potrebno pre-
staviti.

Nova trasa vodovoda bo potekala ob lokalni cesti Krš-
ko – Kremen in sicer od vodohrama Srednji Kremen na južni
strani območja, do meje severne strani ureditvenega ob-
močja, kjer se zopet priključi na obstoječi vodovod.

Zaradi novega stanovanjskega območja, ter zunanjega
hidrantnega omrežja se nova trasa vodovoda izvede iz cevi
PEHD 110/12 mm. Za stanovanjske objekte pa so predvi-
deni priključki iz cevi PEHD 25/10 mm.

Zgradi se hidrantno omrežje iz cevi PEHD 110/12 mm
in dva nadzemna hidranta.

Pod cestiščem se vodovodne cevi položijo v zaščitno
AB cev profila 15 cm.

Vodomerni jaški se postavijo v zelenici izven objektov
na dostopnem mestu.

15. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija iz stanovanjskih objektov je preko

dvoprekatnih, pretočnih, betonskih, vodotesnih greznic spe-
ljana na sistem javne kanalizacije.

Meteorne vode s cestišča ter s streh so speljane na
sistem nove javne kanalizacije.

Vse odpadne vode so skupaj povezane na novi sistem
javne kanalizacije, ki se zgradi na predvidenem stanovanj-
skem območju ob obstoječi lokalni cesti Krško–Kremen. Ta
pa se priključi na že obstoječ sistem javne kanalizacije, ki se
začenja ca. 20 m nižje od južne meje območja zazidalnega
načrta

16. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo v zabojnikih kapacitete, ki jih pred-

piše upravljavec. Zabojniki se odvažajo s smetarskimi vozili
na deponijo komunalnih odpadkov. Mesta za postavitev za-
bojnikov morajo biti na dostopnem mestu za specialna sme-
tarska vozila. Podlaga mora biti betonirana, prostor z zaboj-
niki pa ograjen in zazelenjen.

17. člen
Elektroenergetsko omrežje
Skozi ureditveno območje poteka prostozračni ener-

getski vod, ki se v 2. etapi zazidalnega načrta ukine.
Ker je primarna funkcija objektov stanovanjska z mož-

nostjo opravljanja manjše, mirne, hišne obrtne dejavnosti in
trgovine, se zaradi nezadovoljive moči obstoječega energet-
skega kabla izvede samostojni kabelski izvod iz obstoječe
TP 20/0,4 kV Kremen, ki se nahaja ca. 700 m severneje.

Nizkonapetostno omrežje se izvede s tipskim kablovo-
dom PP41A 4 x 150 mm2. Zemeljski kablovodi od TP do
hišnih priključkov so v zelenici položeni direktno v zemljo.
Na površinah, kjer omrežje poteka pod cestiščem ali parki-
riščem se kabelska mreža izvede v ceveh PVC profila
110 mm. Pri polaganju tipskega kablovoda upoštevati med-
sebojne razmike z ostalimi komunalnimi vodi (vodovod, ka-
nalizacija…).

Javna razsvetljava
Ob lokalni cesti Krško–Kremen se na njeni zahodni

strani ter ob novi dostopni poti skozi ureditveno območje
izvede javna razsvetljava, ki se priklopi na javno razsvetljavo
skozi obstoječe naselje Pot na Kremen

18. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je iz lastne kurilnice, ki se nahaja v sklopu

objekta. Po izgradnji plinske mestne mreže je potrebna pri-
ključitev na njo.
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19. člen
TK omrežje
Telefonsko omrežje
Preko obravnavanega območja poteka zemeljski tele-

fonski kabel, katerega obratovanje in vzdrževanje bo ogrozi-
la predmetna pozidava, zato je potrebno del trase obstoje-
čega omrežja prestaviti.

Nova trasa bo potekala ob lokalni cesti Krško–Kremen,
in sicer od priklopa na južni strani parcele št. III, do južne meje
parcele št. I, kjer se zopet priključi na obstoječo traso.

Za predmetne objekte so predvideni priključki s položi-
tvijo kabla TK 39P 3 x 4 x 0,6 do posameznega objekta in
vgradnjo zunanje zidne kabelske omarice Z-010. Vsi kabel-
ski priključki se položijo v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi
profila 150 mm in se zaključijo v prostostoječi kabelski
omarici, ki se nahaja na južni meji parcele št. I, kjer se nova
trasa zopet priklopi na obstoječe omrežje.

Pod utrjenimi in povoznimi površinami ter pri križanju z
ostalo infrastrukturo se priključki izvedejo v kinetski obliki.

KDS
KDS sistem za predvideno stanovanjsko območje se

predvidi kot lokalni antenski sistem.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

20. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– zunanje hidrantno omrežje,
– strelovodna zaščita,
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite,
– minimalni razmak med dvema objektoma 8 m,
– ustrezni radij prometnic, minimalno 6 m,

21. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za in-

tenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvi-
ci MSC.

22. člen
Zaščita okolja in hrup
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materia-

la, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovolje-

nih ravneh hrupa za stanovanjsko območje.

23. člen
Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plod-

no zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za
ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.

Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec
posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine
Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim
materialom, ki bo nastal ob izkopu.

24. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe

za invalide naklona 1:16.
Potrebno je izvesti »vhode« na pešpločnike ob objektu

z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.

VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

25. člen
I. Etapa
– zgraditi objekt na parcelni št. I in ga priključiti na

obstoječo infrastrukturo,
– dozidati obstoječi objekt.
II. Etapa
– posekati sadno drevje,
– gradnja novega cestnega priključka,
– komunalno opremiti parcele,
– izvesti zemeljska dela za oblikovanje teras.
III. Etapa
– gradnja novih objektov.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

26. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zago-

toviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.

VIII. TOLERANCE

27. člen
Tolerance za horizontalne gabarite znašajo 1,20 m,

vertikalne pa 1 m, za ostale ureditve so 10%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja or-

ganizacije programa po etažah in določitve vhodov v objekt
in na parcelo.

Pri oblikovanju glavnega in pomožnega objekta, ki se
držita skupaj, so možna odstopanja le v manjših okrasnih
detajlih na fasadi nikakor ne v velikosti in obliki odprtin, barvi
fasade ter barvi in vrsti kritine.

Dopustne so tudi tolerance pri prometno komunalnem
in energetskem urejanju prostora ob pogoju, da prestavitve
ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.

IX. KONČNE DOLOČBE

28. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo

pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Obči-
ni Krško.

29. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem ob-

činskem organu za urejanje prostora Občine Krško.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-23/95
Krško, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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357. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Krško

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v

Občini Krško (Uradni list RS, št. 39/98) se spremeni prvi
odstavek 2. člena tako, da glasi:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadalj-
njem besedilu: nadomestilo) se plačuje v mestih Krško in
Kostanjevica na Krki, naseljih mestnega značaja Senovo in
Brestanica ter v naseljih: Leskovec pri Krškem, Raka, Pod-
bočje, Koprivnica, Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn,
Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brez-
je pri Dovškem in Černeča vas.

2. člen
Spremeni se druga alinea 7. člena odloka tako, da

glasi:
– »v II. kategorijo se uvrščajo naslednja naselja v celoti:

Koprivnica, Veliki Podlog, Drnovo, Dolenja vas, Zdole, Veliki
Trn, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje pri
Dovškem in Črneča vas.«

3. člen
V 8. členu odloka se spremenita V. in VI. kategorija

tako, da glasita:
V. kategorija:
»industrijsko poslovno območje kamor se uvršča pre-

del ob Cesti krških žrtev od Hočevarjevega trga do konca
Ceste krških žrtev ter nadalje ob magistralni cesti Celje–
Drnovo do križišča v Žadovinek, vse do reke Save na de-
snem bregu, vključno tudi Ulico mladinskih delovnih brigad
v Leskovcu pri Krškem; na levem bregu Save se v to območ-
je vključuje predel od Save do vključno Ceste 4. julija od
Savske poti do Ilirske ulice, vključujoč celotno industrijsko
cono Vrbine. V to kategorijo spadajo tudi območja ob regio-
nalnih cestah skozi Brestanico, Senovo in Kostanjevico na
Krki, razen območij oziroma dejavnosti, ki so določene v I.,
II., III. in IV. kategoriji.

VI. kategorija:
– območja, ki niso zajeta v V. kategoriji so pa v mestu

Krško, naselju mestnega značaja Kostanjevica na Krki in v
naseljih Leskovec pri Krškem, Brestanica in Senovo.«

Vse ostale kategorije ostanejo nespremenjene.

4. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati 1. v naslednjem

mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1/18-414-5/98
Krško, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

358.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevni turistični taksi v Občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel

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

turistični taksi v Občini Krško

1. člen
V odloku o krajevni turistični taksi v Občini Krško (Urad-

ni list RS, št. 75/96) se v prvem odstavku 3. člena besedilo
»Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje
gostov na prenočevanje« nadomesti z besedilom »Pravne
osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in
društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje«, številka
»10.« pa se nadomesti s »25.«

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki
glasi:

»Pravne in fizične osebe so dolžne nakazovati pobrano
turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun občine. «.

2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 SIT se kaznu-

jejo pravne osebe, najmanj s 300.000 SIT podjetniki posa-
mezniki ter najmanj z 200.000 SIT sobodajalci in kmetje ter
društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek,
če do 25. dne v mesecu za pretekli mesec občini ne naka-
žejo pobrano turistično takso.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe. «.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 417-1/96-1/18
Krško, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

359.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih

gospodarskih javnih službah

1. člen
V odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah (Urad-

ni list RS, št. 30/95) se spremenijo naslednji členi:
17. člen odloka se spremeni tako, da se za besedilom

prvega odstavka črta pika, naredi vejica in dopiše naslednje
besedilo: »razen določb odloka o ureditvi zimske službe v
Občini Krško (Uradni list SRS, št. 7/88), v delu, kjer sta
določena izvajalca zimske službe Cestno podjetje Novo me-
sto in Komunalno stavbeno podjetje KOSTAK Krško in se
izvajalce določi v skladu s predpisi o javnih naročilih do
ureditve izvajanja v eni izmed oblik po zakonu o gospodar-
skih javnih službah v skladu z novosprejetimi akti po 3. členu
odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah.«

2. člen
20. člen odloka se spremeni tako, da se za besedilom

prvega odstavka črta pika, naredi vejica in dopiše naslednje
besedilo: »razen za vzdrževanje in varstvo pomembnejših
krajevnih poti za cestno prometno povezavo v občini, ki se
izvaja po sistemu javnega naročila do ureditve v eni izmed
oblik po zakonu o gospodarskih javnih službah v skladu z
novosprejetimi akti po 3. členu odloka o lokalnih gospodar-
skih javnih službah.«

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

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

Št. 1-028-3/95
Krško, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

360. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 15. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Uradni list RS,
št. 39/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 2. seji
dne 25. 1. 1999 sprejel

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1999

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za leto 1999 znaša 0,212 SIT.

2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

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

Št. 414-5/99
Krško, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LENART

361. Statutarni sklep KS Voličina

Na podlagi 6. člena statuta Krajevne skupnosti Voličina
je Svet KS Voličina na seji, dne 10. 12. 1998 sprejel

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

1
Sedež Krajevne skupnosti Voličina, Sp. Voličina 77, se

s 1. 1. 1999 spremeni in glasi:
Krajevna skupnost Voličina, Sp. Voličina 81, 2232

Voličina.

2
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 10/99
Voličina, dne 10. decembra 1998.

Predsednik
Sveta KS Voličina

Zvonko Čuček l. r.

LENDAVA

362. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Lendava

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) v povezavi s 23. členom istega zakona
je Občinski svet občine Lendava, na seji, dne 25. 1. 1999
sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Lendava

1. člen
Strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane

občinskega sveta pripadajo od 1. januarja 1999 sredstva iz
proračuna Občine Lendava v višini 42 SIT mesečno za vsak
dobljeni glas na volitvah za občinski svet.

Sredstva se stranki dodeljujejo mesečno na njen žiro
račun.
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2. člen
Znesek iz 1. člena tega sklepa se usklajuje za vsako

proračunsko leto z letnim indeksom cen življenjskih po-
trebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slove-
nije.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 024-01-01/99
Lendava, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

LJUTOMER

363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
Ljutomer

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) ter 28. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) izdaja
župan Občine Ljutomer

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
starega mestnega jedra Ljutomer

I
Župan Občine Ljutomer odreja razgrnitev osnutka od-

loka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu starega mestnega jedra Ljutomer (Uradni list RS, št.
17/92).

II
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge pripombe na Odsek za GJS, okolje in PP
Občine Ljutomer.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer,
Vrazova 1, Ljutomer.

V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer v sode-
lovanju s Krajevno skupnostjo Ljutomer organizirati javno
obravnavo.

III
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupno-

sti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z
drugimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki
poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu
svetu občine Ljutomer.

IV
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350-4-5/99
Ljutomer, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

LOŠKA DOLINA

364. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za
župana Občine Loška Dolina

P O R O Č I L O
o izidu drugega kroga volitev za župana Občine

Loška Dolina

Občinska volilna komisija občine Loška dolina je na
seji dne 6. decembra 1998 na podlagi volilnih odborov za
drugi krog volitev župana Občine Loška dolina na lokalnih
volitvah dne 6. decembra 1998 ugotovila:

I
1. Na volitvah dne 6. decembra 1998 je imelo pravico

voliti 2928 volilnih upravičencev. S potrdilom ni glasoval
nihče.

2. Volitev se je udeležilo 1939 volilnih upravičencev ali
66,22%. Po pošti je glasovalo 5 volivcev, predčasno pa je
glasovalo 13 volivcev.

II
1. Za volitve kandidatov za župana je bilo oddanih 1939

glasovnic.
Ker so bile prazne ali ni bilo mogoče ugotoviti volje

volivca, obkroženi 2 ali več zaporednih številk pred imenom
in priimkom kandidata, je bilo neveljavnih 36 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 1903.

2. Kandidata sta dobila naslednje število glasov od od-
danih glasov:
Kandidat Št. glasov % glasov

1. Jožef Gorše  998  52,44
2. Jernej Zabukovec  905  47,56

III
Skladno z rezultati glasovanja in na podlagi 107. člena

zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 s spre-
membami) Občinska volilna komisija občine Loška dolina
ugotavlja, da je bil za župana Občine Loška dolina izvoljen
kandidat Jožef Gorše, ker je dobil večino oddanih glasov.

Stari trg, dne 6. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Loška dolina
Ljubomir Gačnik, dipl. jur. l. r.
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365. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Loška Dolina

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Loška Dolina

Občinska volilna komisija občine Loška dolina je na
seji dne 25. novembra 1998 ugotovila naslednji izid glaso-
vanja za volitve članov Občinskega sveta občine Loška do-
lina:

I
Posamezne liste kandidatov so v Občini Loška dolina

dobile naslednje število glasov:

Glasov % glasov Št. Ime liste

491  24,2% 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
402  19,8% 2 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
320  15,7% 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS
87  4,3% 4 DEMOKRATSKA STRANKA DEMOKRATI SLOV. – DS
131  6,5% 5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
600  29,5% 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
2032 SKUPAJ

II
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93 s spremembami) so se mandati dodelili
listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, do kate-
rih se je prišlo tako, da se je število glasov za vsako listo
kandidatov delilo z vsemi števili od ena do 14 (D’Hondtov
sistem). Z liste kandidatov je bilo izvoljenih toliko kandida-
tov, kolikor mandatov je dobila lista. Količniki po D’Hondto-
vem sistemu so bili izračunani po računalniškem programu.
Program je pokazal naslednje zaporedje najvišjih količnikov:

Glasov % glasov Št. Ime liste

1 600.00 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
2 491.00 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
3 402.00 2 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
4 320.00 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS
5 300.00 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
6 245.00 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
7 201.00 2 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
8 200.00 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
9 163.67 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
10 160.00 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS
11 150.00 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
12 134.00 2 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
13 132.00 5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
14 12275 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
15 120.00 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
16 106.67 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS
17 100.50 2 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
18 100.00 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
19  98.20 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
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III
Tako so liste kandidatov dobile naslednje število man-

datov:

Št.
mandatov Št. Ime liste

4 1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
3 2 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
2 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS
0 4 DEMOKRATSKA STRANKA DEMOKRATI SLOV. – DS
1 5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
4 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
14 SKUPAJ

IV
Člani Občinskega sveta občine Loška dolina, izvoljeni

na rednih lokalnih volitvah dne 22. novembra 1998 so:

Zap. št. Ime in priimek  Ime liste

1 BRANKO TROHA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
2 STANISLAV PAVLIČ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
3 JANEZ STERLE SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
4 IVANKA MIHELČIČ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS
5 MITJA CERKVENIK LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
6 DUŠAN KOČEVAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
7 BORIS ŽAGAR SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
8 ZDRAVKO ZRIMŠEK LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
9 VIKTOR PROSENC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
10 JANEZ SAMSA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS
11 MARKO ŽNIDARŠIČ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
12 PAVLA LAVRIČ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
13 JANEZ OKOLIŠ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
14 VJEKOSLAVA ČUK ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD

V
Volitev za člane Občinskega sveta občine Loška dolina

se je od 2926 volilnih upravičencev udeležilo 2176 voliv-
cev, kar je 74,37%. S potrdilom ni glasoval nihče.

Št. 33/98
Stari trg, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Loška dolina
Ljubomir Gačnik, dipl. jur. l. r.

MAJŠPERK

366. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Majšperk

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS,
39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) in 18.
člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95,
47/96 in 65/98) je Občinski svet občine Majšperk na 1.
seji, dne 14. januarja 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Majšperk

I
Za podžupanjo Občine Majšperk se imenuje mag. Da-

rinka Fakin, roj. 30. 1. 1961 na Ptuju, stanujoča Breg 47b.

II
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana

opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o pred-
časnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev
do izvolitve novega župana podžupanja mag. Darinka Fakin.
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III
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 103-04-0001/99
Majšperk, dne 14. januarja 1999.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

367. Sklep o imenovanju nadzornega odbora

Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 27/95, 47/96 in 65/98) je Občinski svet občine
Majšperk na 1. seji dne 14. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju nadzornega odbora

I
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora:
Zlatka Šilovinac, Majšperk 69,
Vinko Križanec, Sestrže 25,
Ciril Mohorko, Ptujska Gora 61.

II
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 032-02-0001/99
Majšperk, dne 14. januarja 1999.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

OSILNICA

368. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Osilnica za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 9. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 –
odločba US in 56/98), 22. člena statuta Občine Osilnica
(Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) in 16. člena odloka o
proračuna Občine Osilnica za leto 1998 (Uradni list RS, št.
24/98) je Občinski svet občine Osilnica na 2. redni seji dne
8. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Osilnica za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 1998

(Uradni list RS, št. 24/98) se 3. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Proračun Občine Osilnica za leto 1998 obsega:
– prihodke v višini 107,744.921 SIT,
– odhodke v višini 90,045.722 SIT,
– presežek v višini 17,699.199 SIT.”

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 002-1/98
Osilnica, dne 8. januarja 1999.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

369. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Osilnica

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 22. člena statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je
Občinski svet občine Osilnica na 2. redni seji dne 8. 1.
1999 sprejel

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

Občine Osilnica

1. člen
V statutu Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in

35/95) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:

“Občina ima pravico do uporabe lastnega grba in za-
stave, ki simbolizirata Občino Osilnica. Občinski svet z odlo-
kom določi obliko in način uporabe grba ter zastave Občine
Osilnica.”

2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina Osilnica ima svoj pečat, ki vsebuje razpoznav-

ni znak Občine Osilnica (grb) in ime občine.
V občini imajo svoje pečate župan, občinski svet, ob-

činska uprava in občinska volilna komisija.
Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in

uničenja določi občinski svet z odlokom.”

3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prosto-

voljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja
lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen lahko združuje-
jo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne orga-
ne ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in uprav-
ljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove ter se
povezujejo v skupnosti, zveze in združenja.

Samoupravne lokalne skupnosti, njihove skupnosti,
zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skup-
nostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokal-
nih skupnosti.”
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4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

“10.a člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine vaško

skupnost ali spremeni njeno območje. Sprememba statuta,
s katero se ukine vaška skupnost oziroma spremeni njeno
območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta
vaške skupnosti.

Pobudo za ustanovitev vaških skupnosti ali za spre-
membo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali najmanj
dvajset polnoletnih prebivalcev dela občine. Občinski svet
mora pobudo obvezno obravnavati.

Pred ustanovitvijo vaških skupnosti ali pred spremem-
bo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali
na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih
območij v občini, kjer naj bi bile ustanovljene vaške skupno-
sti. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje vaš-
ke skupnosti.”

5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vaška skupnost ni pravna oseba.
Sredstva za izvajanje nalog vaških skupnosti se zago-

tavljajo v občinskem proračunu.”

6. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo “pomena”

vstavi besedilo “izvirne naloge”.
V dosedanji enajsti alinei 1. točke, se za besedo “obči-

ne” doda besedilo “in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače
določeno,”.

V 2. točki se v drugi alinei črta besedilo “turistično in
kulturno” nadomesti z besedama “in drugo”.

Za dosedanjo tretjo alineo se doda nova četrta alinea,
ki se glasi:

“– kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostop-
nost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževal-
no knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,”.

V dosedanji prvi alinei 4. točke, se za besedo “poti”
doda besedilo “rekreacijskih in drugih javnih površin v skla-
du z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge
občinskega redarstva,”.

V 6. točki se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v

skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva,
turizma in kmetijstva,”.

V 7. točki se tretja alinea črta.
Dosedanje četrta do osma alinea postanejo tretja do

sedma alinea.

7. člen
V 16. členu se petnajsta alinea črta.
Dosedanje šestnajsta do štiriintrideseta alinea posta-

nejo petnajsta do triintrideseta alinea.

8. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:

“18.a člen
Organi občine so dolžni na zahtevo poslanca dati poja-

snila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.”

9. člen
19. člen se črta.

10. člen
V 20. členu se v drugem odstavku črta besedilo “in

odborov”.
V tretjem odstavku 20. člena se črta besedilo “ter

odborov”.

11. člen
V 22. členu se v drugem odstavku za deseto alineo

doda nova enajsta alinea, ki se glasi:
“– sprejema spremembo proračuna občine (rebalans

proračuna občine),”.
Črta se trinajsta alinea.
Dosedanji enajsta in dvanajsta alinea postaneta dvanaj-

sta in trinajsta alinea.
Črta se šestnajsta alinea.
V dosedanji sedemnajsti alinei, ki postane šestnajsta

alinea se črta besedilo “in odborov”.
Črta se osemnajsta alinea.
Dosedanje devetnajsta do petinštirideseta alinea po-

stanejo sedemnajsta do triinštirideseta alinea.
Dosedanja triindvajseta alinea, ki postane enaindvajse-

ta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
“– na predlog župana sprejme splošni akt o notranji

organizaciji in delovnem področju občinske uprave,”.
Dosedanja devetindvajseta alinea, ki postane sedem-

indvajseta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
“– določa višino plače oziroma dela plače podžupana

in dela plače članov občinskega sveta,”.
Dosedanja enainštirideseta alinea, ki postane devetin-

trideseta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
“– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti

na občino,”.

12. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet odloča tudi na občino z zakonom prene-

senih zadev iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da
o teh zadevah odloča drug občinski organ.”

13. člen
V 24. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna

doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandat-
ne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novoiz-
voljenega sveta.”

14. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri

je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega
sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče do-
tedanji župan, najkasneje 20 dni po izvolitvi članov občin-
skega sveta.

Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu voli-
tev v občini in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po
dnevu glasovanja.

Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče pred-
sednik občinske volilne komisije.”

15. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
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“Članu občinskega sveta, županu in podžupanu prene-
ha mandat:

– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta, župana in podžupana,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in
podžupana,

– če odstopi.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu prene-

ha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali
razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka.

V primeru prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve
do šeste alinee prvega odstavka tega člena, se opravijo
nadomestne volitve v skladu z določili zakona o lokalnih
volitvah.”

16. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so

občinski funkcionarji.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinske-

ga sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združ-
ljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.”

17. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet se sestaja na rednih, izrednih in slav-

nostnih sejah, ki jih sklicuje in vodi župan. Župan lahko za
vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
gega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, da žu-
pan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo
vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi
najstarejši član občinskega sveta.

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta najmanj
štirikrat letno.

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zah-
teva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v
roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo
člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic
seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan
mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni
red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-
ga sveta opravlja občinska uprava.”

18. člen
V 30. členu se črta šesti odstavek.

19. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan predstavlja in zastopa občino.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje
občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev
občinskega sveta.”

20. člen
V 34. členu se v drugi alinei črta besedilo “in odborov”.
Črta se deseta in enajsta alinea.
Dosedanja dvanajsta do sedemindvajseta alinea posta-

nejo deseta do petindvajseta alinea.

21. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo-

šnih aktov občine.
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni,

da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu,
da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer
mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja
pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži
pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z
ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju
izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet
ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne po-
stopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.”

22. člen
36. člen se črta.

23. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje in

razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov
občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja
opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti
župana.”

24. člen
38. člen se črta.

25. člen
39. člen se črta.
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26. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti

poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porab-
nikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občin-
skimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občin-
skih proračunskih sredstev.

Če nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotovi
hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju obči-
ne, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v
roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in
dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju
njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahte-
va nadzorni odbor.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-
njih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sred-
stev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter
upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi
pristojnostmi.”

27. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega od-

bora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora so izvoljeni, če je za vsakega

izmed njih glasovala večina navzočih članov občinskega
sveta.

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge ne-
poklicno.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov vaških skupno-
sti, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovod-
stev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-
ga odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne
posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec,
ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno
uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 27. člena
tega statuta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nad-
zornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z
dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe
članov občinskega sveta.”

28. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan.
Na konstitutivni seji člani nadzornega odbora izmed

sebe izvolijo predsednika.
Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni

odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in
predloge pred organi občine in uporabniki proračunskih
sredstev ter drugimi organi. Predsednik tudi sklicuje in vodi
seje nadzornega odbora.

Nadzorni odbor sprejema odločitve na svoji seji z veči-
no glasov navzočih članov. Nadzorni odbor veljavno sklepa,
če je na seji navzoča večina članov.”

29. člen
Za 42. členom se dodajo novi 42.a, 42.b in 42.c člen,

ki se glasijo:

“42.a člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je

pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zako-
nom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in orga-
nizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati do-
stojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

42.b člen
Naloge nadzornega odbora so:
– preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni,

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

– preverjanje skladnosti zaključnega računa proračuna
občine s proračunom občine in odločitvami občinskega
sveta,

– ugotavljanje gospodarnosti in namenskosti trošenja
proračunskih sredstev in njihovega učinka glede na oprede-
ljeni cilj,

– pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, jav-
na naročila, odredbe, nalogi, računi ter druge knjigovodske
listine in poslovne knjige),

– izdelava nadzorstvenega zapisnika in poročila,
– obveščanje pristojnih organov občine.”

42.c člen
Nadzorni odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj

poslovnik, s katerim podrobneje določi način in postopke
svojega delovanja.

Za delo nadzornega odbora se zagotavljajo sredstva v
občinskem proračunu.”

30. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinske-
ga sveta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima tri člane.

V okviru svojih pristojnosti komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja:

– predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov čla-
nov občinskega sveta in župana,

– predlaga občinskemu svetu kandidate za druga de-
lovna telesa občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet,

– pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve,
imenovanja in razrešitve, razen če statut občine in poslovnik
občinskega sveta ne določata drugače,

– pripravlja predloge aktov v zvezi s plačo oziroma dela
plače občinskih funkcionarjev,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom
občine in poslovnikom občinskega sveta, ki so povezane z
volitvami, imenovanji in razrešitvami ter občinskemu svetu
predlaga ustrezne odločitve.

Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisij in odborov
imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi iz-
med drugih občanov, vendar največ polovico članov. Delov-
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no telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. Člans-
tvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s
članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občin-
ski upravi.”

31. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovni-
kom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v tem statutu določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana.”

32. člen
47. člen se črta.

33. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet lahko ustanovi stalne in občasne odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Občinski svet ima stalni odbor:
– odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požar-

nega sklada.”

34. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne-

ga sklada ima 4 člane. Odbor sestavljajo dva člana občin-
skega sveta ter po en član predstavnik prostovoljnih gasilce
in predstavnik zavarovalništva.

V okviru svojih pristojnosti odbor za razpolaganje z
dodeljenimi sredstvi požarnega sklada:

– razpolaga z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada,
– opravlja druge naloge s področja delovanja požarne-

ga sklada.
Odbor dela in odloča na sejah. Delo odbora je javno.

Odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina vseh članov
odbora.

Glasovanje v odboru je javno. Odbor sprejema odloči-
tve z večino glasov navzočih članov.

Predsednik odbora predstavlja odbor, ga sklicuje in
vodi njegove seje.

Odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj poslovnik,
s katerim podrobneje določi organizacijo in način svojega
dela.”

35. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Organ vaške skupnosti je svet vaške skupnosti.
Svet vaške skupnosti izvolijo po večinskem načelu na

neposrednih in tajnih volitvah volilni upravičenci, ki imajo
volilno pravico in stalno prebivališče na tistem območju, za
katerega je ustanovljena vaška skupnost. Način izvolitve
članov sveta vaške skupnosti določa zakon.

Število članov svetov vaških skupnosti je tri. Glede
odločanja sveta vaške skupnosti se smiselno uporabljajo
določbe 31. člena tega statuta.

Vsi člani sveta vaške skupnosti se volijo v vaški skupno-
sti kot eni volilni enoti. Volilna enota obsega območje celot-
ne vaške skupnosti.”

36. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Svet vaške skupnosti se konstituira na svoji prvi seji,

na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta
vaške skupnosti.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta vaške skupnosti skliče
dotedanji predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi
članov sveta vaške skupnosti. Če seja ni sklicana v navede-
nem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.

Svet vaške skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta vaške skupnosti na svoji konstitutiv-
ni seji.

Predsednik sveta vaške skupnosti predstavlja in zasto-
pa vaško skupnost, sklicuje in vodi seje sveta vaške skupno-
sti, skrbi za ustrezno sodelovanje z županom, občinskim
svetom in občinsko upravo ter opravlja druge naloge za
katere ga zadolži ali pooblasti svet vaške skupnosti.”

37. člen
V 53. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odsta-

vek, ki se glasijo:
“Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah

sveta vaške skupnosti brez pravice glasovanja.
Svet vaške skupnosti lahko občinskemu svetu predla-

ga odločitve, ki se nanašajo na vaško skupnost.
Posamezne odločitve sveta vaške skupnosti so veljav-

ne, ko da nanje soglasje občinski svet.”

38. člen
V 56. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom

občine obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča,
dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo.”

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.

39. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih,

ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in
zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se
v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge
dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog
župana ali člana občinskega sveta. Občinski svet mora raz-
pisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov voliv-
cev v občini, in če tako določa zakon.

Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma
občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev
zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po spreje-
mu splošnega akta. Če je vložen predlog za razpis referen-
duma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do
odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na
referendumu.

Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma. Če je sprejeti splošni akt ali nje-
gove posamezne določbe zavrnjene, se splošni akt ne obja-
vi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet
do konca njegovega mandata.”

40. člen
Za 64. členom se dodata nova 64.a in 64.b člen, ki se

glasita:
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“64.a člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami zakona o lokalni samoupravi in zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

64.b člen
Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred

odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti
razpiše tudi svetovalni referendum. Svetovalni referendum
se razpiše za vso občino ali za njen del. Odločitev volivcev
na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih orga-
nov.”

41. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet vaške skupnosti. Pobuda mora vsebovati zahtevo za
razpis referenduma, ki mora vsebovati jasno izraženo vpra-
šanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev. Po-
buda mora biti podprta s podpisi najmanj deset odstotkov
volivcev v občini na seznamu, ki vsebuje osebne podatke
podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalne-
ga prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu. Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni
oblikovana v skladu s prejšnjim odstavkom ali je v nasprotju
z zakonom in statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
prejšnjega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odloči-
tev neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih
dneh.

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.
O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim
določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim
podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata
vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni or-
gan, pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi tudi
podpise volivcev na seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.”

42. člen
Za 67. členom se dodata nova 67.a in 67.b člen, ki se

glasita:

“67. a člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve
volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu referen-
duma določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se
bo odločalo na referendumu ter določi dan, ki se šteje za
dan razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

67.b člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne
določa drugače. Postopek za izvedbo referenduma vodijo
organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravil-
nosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna ko-
misija.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi samopri-
spevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh voliv-
cev v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo
samoprispevek uvedel.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.”

43. člen
V 68. členu se doda nov drug odstavek, ki se glasi:
“Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-

ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe 67. člena tega statuta.”

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

44. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov ob-

činske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župa-
na s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-
poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.”

45. člen
Za 71. členom se dodata nova 71.a in 71.b člen, ki se

glasita:

“71.a člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja za-

poslenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik občine.

Organizacija in delovno področje občinske uprave se
določi na predlog župana z odlokom, ki ga sprejme občinski
svet.

71.b člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se
lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inš-
pekcija.”
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46. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki

so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več

organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splo-

šni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov
občin, sprejmejo občinski sveti.”

47. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.”

48. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če zakon ne določa drugače, se do sistemske uredi-

tve plač in delovnih razmerij za občinske funkcionarje smi-
selno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91 ter
Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96).

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najviš-
je vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za
opravljanje funkcije (funkcijski dodatek).

Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski do-
datek) v Občini Osilnica je 50% količnika za najvišje vredno-
teno funkcijo v občini. Če župan opravlja funkcijo nepoklic-
no mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljal poklicno.

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodat-
ki po zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti ter po uredbi o količni-
kih za določitev plače in dodatkih zaposlenih v službah Vla-
de Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS,
št. 35/96 in 5/98), razen dodatka za delovno dobo.

Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini
največ 80% plače oziroma dela plače župana, del plače
članov občinskega sveta pa največ do višine 15% plače
župana. Višina plače oziroma dela plače podžupana in dela
plače člana občinskega sveta se določi z aktom občinskega
sveta.”

49. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh

iz lastne pristojnosti in prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na

prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni
z zakonom drugače določeno.”

50. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne občinske

pristojnosti, ki jih na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni
spor.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti in na podlagi javnih poobla-
stil, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.”

51. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V upravnih postopkih se odloča o izločitvi.
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi v upravnem

postopku odloča župan.
O izločitvi župana v upravnem postopku odloča občin-

ski svet.”

52. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom (lokalne gospodarske javne službe).

Obvezne lokalne gospodarske javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (dimni-
karska služba),

– gasilska služba,
– gospodarenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest.”

53. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zago-

tavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in

učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi
javni zavod ali javno podjetje.”

54. člen
Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi:

“84.a člen
Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranil-

stva. Dve ali več občin lahko ustanovi skupni organ občin-
skega pravobranilstva. Občinska pravobranilstva zastopajo
pred sodišči in drugimi državnimi organi občine, njihove
organe in ožje dele, ki so pravne osebe. Po pooblastilu
lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne
osebe, ki jih je ustanovila občina. Za občinsko pravobranils-
tvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja držav-
no pravobranilstvo.”

55. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Način in pogoje opravljanja lokalnih gospodarskih jav-

nih služb predpiše občina, če zakon ne določa drugače.”

56. člen
V 90. členu se za besedama “župan občine” postavi

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

proračuna.”
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57. člen
V 91. členu se “10%” nadomesti z “do 5%”.

58. člen
V 93. členu se za tretjim odstavkom namesto pike

postavi vejica in doda besedilo: “o uporabi sredstev iz 2.
točke pa župan.”

59. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če proračun občine ni sprejet do prvega dne, ko ga je

potrebno začeti izvrševati, se izvaja začasno financiranje na
podlagi sprejetega sklepa o začasnem financiranju.

V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti toli-
ko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih
dobah po proračunu za prejšnje leto.

Sklep o začasnem financiranju, ki ga predlaga župan
občine, mora obravnavati in sprejeti občinski svet.

60. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije,

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

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

61. člen
Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki se glasi:

“97.a člen
“Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega

10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolže-
vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.”

62. člen
V 98. členu se na koncu drugega odstavka doda nov

tretji odstavek, ki se glasi:
“Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolže-

vanja občine.”
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-

stavek se besedi “zagotovljene porabe” nadomestita z bese-
dama “realiziranih prihodkov”.

Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odsta-
vek, ki se glasita:

“O dajanju poroštev iz četrtega odstavka tega člena
odloča občinski svet.

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolže-
vanja občine.”

63. člen
Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:

“98.a člen
Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje

ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg
sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (pri-
merna poraba).

Primerno porabo na prebivalca določi Državni zbor Re-
publike Slovenije ob sprejemanju državnega proračuna za
posamezno proračunsko leto. Primerna poraba na prebival-
ca se določi kot povprečni znesek sredstev na prebivalca v
Republiki Sloveniji.”

64. člen
V 99. členu se zadnja alinea prvega odstavka črta.
V prvem in tretjem odstavku se črta beseda “zagotov-

ljene”.

65. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prihodki občine za financiranje porabe so tudi:
– davek od premoženja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča in gozda,
– odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave,
– prihodki, določeni z drugimi akti.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v viši-

ni, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občina

predpiše, da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je
do petkrat večja od višine, ki je določena z zakonom.”

66. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo v držav-

nem proračunu, če občina z lastnimi prihodki ne more zago-
toviti svoje primerne porabe.

Sredstva za finančno izravnavo se občini nakazujejo po
dvanajstinah do 20. v mesecu za tekoči mesec.

S proračunskimi sredstvi občina prosto razpolaga v
skladu z zakonom.”

67. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Statut občine določa temeljna načela za organizacijo

in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih
organov razen glede organov občinske uprave, način sode-
lovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga
vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.

Statut sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino vseh
članov.”

68. člen
V 113. členu se v drugem odstavku besedilo “predsed-

niku občinskega sveta” nadomesti z besedo “županu”.

69. člen
V 116. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sve-

ta, najmanj 10 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na
kateri bo obravnavan predlog odloka.”

70. člen
V 118. členu se v četrtem odstavku besedilo “predsed-

niku občinskega sveta” nadomesti z besedo “županu”.
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71. člen
Za 129. členom se doda nov 129.a člen, ki se glasi:

“129.a člen
Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih

predpisov, ki se v skladu z ustavo tičejo koristi samouprav-
nih lokalnih skupnosti, pridobiti njihovo mnenje. Če se pred-
pis nanaša na posamezno samoupravno lokalno skupnost in
posega v njene koristi, jo je treba seznaniti z namenom
takšnega predpisa pred njegovim sprejemom.”

72. člen
V 130. členu se drugi in tretji odstavek spremenita

tako, da se glasita:
“Pokrajina se ustanovi, spremeni ali ukine z zakonom

na podlagi odločitev občinskih svetov, sprejetih z dvetretjin-
sko večino vseh članov.

O odločitvi občinskega sveta se lahko izvede referen-
dum. Odločitev o vključitvi občine v pokrajino je na referen-
dumu sprejeta, če se za to odloči večina volivcev, ki so
glasovali.”

73. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občine se lahko zaradi urejanja posameznih lokalnih

zadev širšega pomena, uveljavljanja skupnih interesov ter
zagotavljanja položaja samoupravnih lokalnih skupnosti po-
vezujejo v skupnosti, zveze ali združenja občin.

Z aktom o ustanovitvi skupnosti, zveze ali združenja se
določijo njihove naloge, organi in financiranje.”

74. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 297/95
Osilnica, dne 8. januarja 1999.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

370. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Osilnica

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 22. člena statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je
Občinski svet občine Osilnica na 2. redni seji dne 8. 1.
1999 sprejel

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

Občinskega sveta občine Osilnica

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Osilnica (Urad-

ni list RS, št. 60/95) se v 6., 7., 8., 16., 18., 20., 23., 24.,
25., 26., 27., 28., 29., 30., 34., 38., 39., 40., 41., 43.,

44., 48., 49., 53., 55., 57., 58., 60., 61., 62., 65., 6.
točki IV. poglavja, 68., 80., 95. in 109. členu besedi “pred-
sednik sveta” v ustreznem sklonu nadomestita z besedo
“župan”.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Svet se sestaja na rednih, izrednih in slavnostnih se-

jah, ki jih sklicuje in vodi župan.
Župan mora sklicati sejo sveta najmanj štirikrat letno.”

3. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Svet ima svoj pečat, ki je določen z odlokom sveta.”

4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

“8.a člen
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrje-

nih več kot polovica mandatov svetnikov.”

5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pri obravnavi vprašanj in pobud svetnikov morajo biti

na seji sveta navzoči župan, podžupan in tajnik občine. Če
so župan, podžupan ali tajnik občine odsotni ali zadržani,
določijo, kdo jih bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja
in pobude svetnikov.”

6. člen
V 21. členu se v prvem odstavku črta besedilo “pred-

sedniku sveta”.

7. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Na pisno pobudo se mora odgovoriti najkasneje do

dneva sklica naslednje seje.”

8. člen
V 26. členu se v prvem odstavku črtata besedi “pod-

predsednikom, županom,”.

9. člen
V 27. členu se v prvem odstavku črta beseda “župana”.

10. člen
V 28. členu se črta drugi odstavek.

11. člen
V 29. členu se v prvem odstavku za besedama “določi

župan” postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.

12. člen
V 30. členu se v prvem odstavku za besedama “pripravi

župan” postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.

13. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Seji sveta predseduje župan. Župan lahko za vodenje

seje sveta pooblasti podžupana ali drugega svetnika. Če
nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje
sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo
vodi najstarejši svetnik.”
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14. člen
V 32. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

15. člen
V 50. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov

navzočih svetnikov. Svet lahko veljavno odloča, če je na seji
navzoča večina svetnikov.”

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska

večina vseh svetnikov, svet veljavno odloča, če sta seji
navzoči najmanj dve tretjini vseh svetnikov.”

16. člen
V 65. členu se besedilo “Predsednik sveta predvsem:”

nadomesti z besedo “Župan:”.
Doda se nova prva alinea, ki se glasi:
“– predstavlja občinski svet,”.
Šesta alinea se črta.
Dosedanje prva do peta alinea postanejo druga do

šesta alinea.
V dosedanji prvi alinei, ki postane druga alinea, se za

besedo “sveta” doda besedilo “nima pa pravice glasova-
nja,”.

17. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-

lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja po-
džupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.”

18. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana svet-
nik, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
svetnik. V času nadomeščanja opravlja svetnik tekoče nalo-
ge iz pristojnosti župana.”

19. člen
V 69. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in

četrti odstavek, ki se glasita:
“Delovno telo šteje njamanj tri in največ pet članov in

ima predsednika in določeno število članov.”
“Delovno telo sveta vodi svetnik.”

20. člen
Za 69. členom se dodata nova 69.a in 69.b člen, ki se

glasita:

“69.a člen
Mandatna doba stalnih delovnih teles traja do izteka

mandata sveta.
Mandatna doba občasnih delovnih teles se določi s

sklepom o ustanovitvi. Občasna delovna telesa prenehajo
delati, ko opravijo nalogo, zaradi katere so bila ustanovljena.

Predsednik in člani stalnih in občasnih delovnih teles
so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so bili
imenovani.

69.b člen
Predsednik delovnega telesa:
– predstavlja in zastopa delovno telo,
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sklicuje in vodi seje delovnega telesa,
– predlaga dnevni red sej,
– daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je

pristojno delovno telo,
– skrbi za izvajanje sklepov in dogovorov.”

21. člen
V 70. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“S sklepom se lahko ustanavljajo odbori in komisije,

določajo njihove naloge oziroma delovno področje, število
članov in podobno.”

22. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja, ki jo imenuje izmed svetnikov.
Naloge in pristojnosti komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja so opredeljene v statutu občine.”

23. člen
72. člen se črta.

24. člen
V 75. členu se za tretjo alineo doda nova četrta alinea,

ki se glasi:
“- spremembo proračuna občine (v nadaljnjem besedi-

lu: rebalans proračuna občine),”.
Dosedanja četrta do deveta alinea postanejo peta do

deseta alinea.

25. člen
V V. poglavju se doda nova 5. točka, ki se glasi:
“5. Sprejem proračuna občine in zaključnega računa

proračuna občine”
Za 84. členom se dodajo novi 84.a, 84.b, 84.c, 84.č,

84.d, 84.e, 84.f, 84.g., 84.h in 84.i člen, ki se glasijo:

“84.a člen
Proračun občine se sprejme za proračunsko leto, ki se

začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni pro-
račun.

Če proračun občine ni pravočasno sprejet, se javna
poraba občine začasno financira po proračunu za prejšnje
leto.

84.b člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti najka-

sneje do 31. decembra tekočega leta.
Župan pošlje vsem svetnikom predlog proračuna obči-

ne ter sklic seje sveta, na kateri bo svet opravil razpravo o
predlogu proračuna občine.

84.c člen
Amandmaji k predlogu proračuna občine se lahko vla-

gajo v roku, na način in pod pogoji iz 118. člena statuta
občine.

Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
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84.č člen
Pred pričetkom razprave, v kateri svet razpravlja o po-

sameznih delih predloga proračuna občine, lahko najprej
župan dodatno obrazloži predlog proračuna občine.

84.d člen
O amandmajih k predlogu proračuna občine odloča

svet na koncu razprave o delu proračuna, h kateremu je bil
vložen amandma.

84.e člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-

tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti.

84.f člen
Če proračun občine ni sprejet, določi svet rok, v kate-

rem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna svet obravnava in o njem odlo-

ča po določbah tega poslovnika o hitrem postopku za spre-
jem odloka.

84.g člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema svet po določ-

bah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po hitrem
postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna
občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti
obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med prora-
čunskimi prihodki in izdatki.

Predlog rebalansa proračuna občine sme biti uvrščen
na dnevni red seje sveta, če so ga svetniki dobili vsaj 10 dni
pred sejo.

84.h člen
Zaključni račun proračuna občine mora župan predlo-

žiti svetu najkasneje do konca marca tekočega leta za prete-
klo leto.

Župan pošlje predlog zaključnega računa proračuna
občine vsem svetnikom.

84.i člen
Pred pričetkom razprave o zaključnem računu proraču-

na občine poda najprej obrazložitev župan.
Razprava o zaključnem računu proračuna občine se

lahko deli na splošno razpravo in razpravo po delih.
Svet glasuje o zaključnem računu proračuna občine v

celoti.”

26. člen
V VI. poglavju se črta 2. točka “Volitve predsednika in

podpredsednika sveta”.
Dosedanje tretja do sedma točka postanejo druga do

šesta točka.
90. člen se črta.

27. člen
V 92. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Podžupana imenuje in razrešuje svet na predlog župa-

na izmed svetnikov.”
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in

tretji odstavek.

28. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Tajnika občine imenuje in razrešuje župan.”

29. člen
V 95. členu se črta peti odstavek.

30. člen
V 97. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in

zaključni račun proračuna občine, rebalans proračuna obči-
ne, odloke in druge akte iz pristojnosti sveta ter skrbi za
izvajanje odločitev sveta.”

31. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo-

šnih aktov občine.”

32. člen
V 105. členu se črta besedilo “in predsednik sveta” ter

beseda “obveščata” nadomesti z besedo “obvešča”.

33. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 490/95
Osilnica, dne 8. januarja 1999.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

PIVKA

371. Odlok o ravnanju s komunalnimi in posebnimi
odpadki v Občini Pivka

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 26. in
30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list SRS, št.
32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) in 12., 13. in 19. člena statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet
občine Pivka na 33. seji dne 11. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi in posebnimi odpadki

v Občini Pivka

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpad-

kov (v nadaljevanju: odpadki), ravnanje z njimi ter urejanje in
vzdrževanje odlagališč na območju Občine Pivka.

Odlok ne ureja ravnanja z nevarnimi odpadki.
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2. člen
(zakon o varstvu okolja)

Odpadek je vsaka snov oziroma predmet v tekočem
plinastem ali trdnem agregatnem stanju neznanega lastnika
ali ki ga proizvajalec, lastnik ali imetnik ne more ali ne želi
uporabljati sam, ga ne potrebuje, ga moti oziroma mu škodi
ali ga je zaradi interesov varstva okolja oziroma drugega
javnega interesa treba obdelati, predelati ali odložiti, kot je
predpisano.

1. Komunalni odpadki so gospodinjski odpadki in njim
podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih
dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih
v javni rabi, ki so pretežno trdni in po svoji sestavi heteroge-
ni, zaradi razpršenosti virov njihovega nastanka in količine
na viru pa se ravnanje z njimi zagotavlja na lokalni ravni.

2. Nevarni odpadki so odpadki, ki nepredelani zaradi
fizikalnih, kemičnih ali kužnih lastnosti lahko prispevajo ali
imajo za posledico ogrožanje zdravja, če niso izolirani iz
okolja, ki posredno ali neposredno učinkujejo na organizme
zaradi njihove izpostavljenosti ali nalaganja v njih preko pre-
hranjevalne verige, zaradi vzajemnih učinkov ali drugače.
Odpadki se štejejo za nevarne, dokler ni dokazano nas-
protno.

3. Posebni odpadki so odpadki, ki niso nevarni ali
komunalni odpadki, in je treba zaradi količine ali lastnosti
ravnati z njimi na poseben predpisani način.

3. člen
Odlagališče je prostor ali objekt na površini ali pod njo,

ki omogoča varno in nadzorovano, končno ali začasno odla-
ganje odpadkov, ne da bi bilo s tem ogroženo zdravje ali
kakovost vode ali zraka ali ekološki pogoji zunaj odlagališča
ali pokrajina, pri čemer se uporabljajo tisti zaščitni ukrepi, ki
jih omogoča najboljša v praksi uspešno preizkušena tehno-
logija.

4. člen
Na celotnem območju Občine Pivka je obvezno ravna-

nje z odpadki iz vseh virov na način določen s tem odlokom.

5. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Pivka,
2. pooblaščeni izvajalci javnih služb za ravnanje z od-

padki (v nadaljevanju: izvajalci) in
3. vse pravne in fizične osebe, ki se nahajajo na ob-

močju občine in pri katerih nastajajo odpadki (v nadaljeva-
nju: povzročitelji).

Če povzročitelj iz prvega odstavka tega člena ni določ-
ljiv, se za povzročitelja šteje lastnik površine.

Stroške ravnanja z odpadki na javnih površinah v lasti
Občine Pivka, krije iz lastnik sredstev Občina Pivka, če za
njihovo upravljanje oziroma uporabo ni drugače dogovorje-
no oziroma določeno s tem odlokom.

6. člen
Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji

sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka,
2. odvoz odpadkov,
3. odlaganje odpadkov,
4. predelava odpadkov,
5. saniranje divjih odlagališč,
6. nadzor.

7. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,

na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode za odpadke.

Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen pro-
stor, od koder izvajalci redno odvažajo odpadke.

Povsod, kjer je primerno naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Odjemna mesta so lahko oddalje-
na največ 20 m od transportne poti smetarskega vozila.
Zbirna in odjemna mesta morajo ustrezati funkcionalnim,
estetskim, higiensko-tehničnim, požarnovarstvenim pogo-
jem in ne smejo ovirati in ogrožati prometa na javnih površi-
nah. Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s
povzročitelji in vaško skupnostjo na območju katere so loci-
rana ter pravilnikom o načinu odvoza in odstranjevanja ko-
munalnih odpadkov.

8. člen
Redno zbiranje in odvažanje odpadkov v Občini Pivka

opravljajo v skladu z določbami tega odloka pooblaščeni
izvajalci s pridobljeno koncesijo Občine Pivka.

Izredno zbiranje in odvažanje odpadkov se opravlja z
namenom saniranja divjih odlagališč in odvoza odpadkov iz
pokopališč, ter odvoz odpadkov iz poslovnih in proizvodnih
prostorov, ki se vrši po posebni pogodbi.

Izredno zbiranje in odvažanje odpadkov lahko opravlja
organizirano podjetje, registrirano in usposobljeno za oprav-
ljanje komunalne dejavnosti ali kdo drug, ki ima pogodbo z
upravljalcem odlagališča.

9. člen
V primeru, da izvajalec sam ne more opraviti vseh nalog

iz tega odloka, je dolžan poskrbeti, da to v njegovem imenu
za njegov račun opravi oseba iz tretjega odstavka 8. člena
tega odloka v soglasju s pristojnim organom Občine Pivka.

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

10. člen
Glede na način ravnanja z njimi se odpadki delijo na

naslednje vrste:
1. sekundarne surovine – kovine, papir, steklo,
2. bio-odpadki, primerni za kompostiranje,
3. gradbeni odpadki,
4. kosovni odpadki,
5. nenevarni odpadki iz proizvodnih in storitvenih de-

javnosti,
6. usedline iz peskolovov,
7. ostali komunalni odpadki.

11. člen
(sekundarne surovine)

Odpadki, ki se posebej zbirajo kot sekundarne surovi-
ne (papir, steklo in kovine) in območja, na katerih se sekun-
darne surovine zbirajo – ekološki otoki, so določeni s pravil-
nikom o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih od-
padkov na območju Občine Pivka. Sekundarne surovine se
zbirajo v posode za sekundarne surovine.

12. člen
(bio odpadki)

Bio odpadke (ostanki hrane, rastlinski odpadki,…) pri-
merne za kompostiranje povzročitelji lahko sami komposti-
rajo, ali pa jih odlagajo v posode za bio odpadke.
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13. člen
(gradbeni odpadki)

Gradbeni odpadki so odpadni gradbeni material, ka-
menje in jalovina iz gradbenih posegov, iz izkopov in po-
dobno.

Za odlaganje gradbenih odpadkov je odgovoren pov-
zročitelj.

14. člen
(kosovni odpadki)

Kosovni odpadki (gospodinjski aparati, pohištvo, od-
služena motorna vozila, drugi večji predmeti…) se občasno
zbirajo na ekoloških otokih v skladu s pravilnikom o načinu
odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov.

15. člen
(nenevarni odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti)

Z nenevarnimi odpadki iz proizvodnih in storitvenih de-
javnosti se ravna kot z ostalimi komunalnimi odpadki, s tem
da morajo povzročitelji na svoje stroške urediti zbiranje in
odvoz in skleniti pogodbo za odlaganje odpadkov na odla-
gališče.

V pogodbi morajo biti natančno določene vrste odpad-
kov, ki se odvažajo in odlagajo na odlagališču.

Upravljalec odlagališča je dolžan zavrniti sklenitev po-
godbe za odpadke, za katere obstaja utemeljeni sum, da so
nevarni.

16. člen
(usedline)

Usedline iz peskolovov se odlagajo na odlagališče ko-
munalnih odpadkov.

17. člen
(ostali komunalni odpadki)

K ostalim komunalnim odpadkom se štejejo odpadki:
– ki nastajajo v gospodinjstvih in niso zajeti v členih od

11. do 16. Odlaga se jih v univerzalne posode za odpadke
ali po potrebi v posebne vrečke za odpadke,

– ki nastajajo na javnih in drugih površinah in se odla-
gajo v tipizirane koše za odpadke.

18. člen
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih,

odjemnih mestih, ekoloških otokih in dovoznih poteh do
odjemnega mesta. Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni
omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih mest.

Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice,
kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod za
odpadke onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj
očistiti.

19. člen
Za nove stanovanjske bloke, javne in poslovne stavbe

mora biti že v načrtu predviden poseben prostor za namesti-
tev posod za odpadke. Pri načrtovanju tega prostora je treba
upoštevati predviden način odvoza odpadkov, projektant pa
mora zahtevati mnenje izvajalcev in to mnenje pri določitvi
prostora za odpadke tudi upoštevati.

20. člen
Odpadki se pri povzročitelju zbirajo v:
1. univerzalne posode za odpadke,
2. posebne vrečke za odpadke,

3. posode za bio odpadke, na ekoloških otokih
4. v posode za sekundarne surovine (papir, steklo,

kovine),
5. na prostor za kosovne odpadke pri občasnem zbira-

nju, na javnih površinah pa v
6. tipizirane koše za odpadke.
Vrsto, število in lokacijo (zbirno mesto) posod za zbira-

nje odpadkov iz prejšnjega odstavka tega določi izvajalec, v
skladu s določbami tega odloka ter pravilnikom o načinu
odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Izvajalec zaračuna stroške nabave posod za odpadke v
ceni odvoza odpadkov na način, ki je tudi določen v pravilni-
ku iz prejšnega odstavka.

Posode za odpadke morajo biti primerno označene.

21. člen
Izvajalci so dolžni dotrajane posode nadomeščati z no-

vimi na stroške povzročitelja. Kolikor pa so poškodbe pov-
zročili izvajalci, jih morajo le-ti zamenjati na svoje stroške.
Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila oziroma za-
menjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali
odtujili sami.

Za čistočo posod so odgovorni povzročitelji.

22. člen
Na zbirnih, odjemnih mestih ter ekoloških otokih je

prepovedano odlagati odpadke izven ter v nenamenske po-
sode za odpadke.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena je
ob povečanju količine odpadkov na zbirnih mestih dovolje-
no odlagati odpadke izven posod za odpadke, vendar samo
v posebnih vrečkah za odpadke.

Za urejenost in nadzor nad čistočo na ekoloških otokih
skrbi vaška skupnost.

23. člen
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
– odpadni gradbeni material, kamenje in zemljo,
– kosovne odpadke,
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju,
– neohlajene ogorke, pepel,
– poginule živali in kože in
– nevarne odpadke.

24. člen
Organizatorji (kulturnih, športnih in drugih javnih prire-

ditev) aktivnosti na prostem, morajo poskrbeti, da so priredi-
tveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustrezni-
mi posodami za odpadke. Po končani prireditvi mora biti
prireditveni prostor očiščen do ure, ki ga za posamezni
primer določi Občina Pivka oziroma najkasneje v 8 urah po
končani prireditvi.

25. člen
Ob javnih lokalih, poslovnih in javnih zgradbah, parkih,

športnih igriščih, parkiriščih in drugih javnih površinah mora-
jo biti nameščeni tipizirani koši za odpadke v skladu s pravil-
nikom o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih od-
padkov.

Za namestitev potrebnega števila košev za odpadke
morajo poskrbeti lastniki oziroma uporabniki objektov in po-
vršin iz prvega odstavka tega člena. Lastniki oziroma upo-
rabniki objektov in površin so dolžni zagotoviti praznjenje
košev za odpadke v tipizirane posode za odpadke, okolico
košev pa redno čistiti.
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ODVOZ ODPADKOV

26. člen
Izvajalci so dolžni posode za odpadke prazniti skladno

z razporedom odvoza, ki je določen s pravilnikom o načinu
odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Pivka. V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali
večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.) so izvajalci
dolžni opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh
dneh po prenehanju ovire. Ustrezna občinska služba lahko z
odločbo naloži izvajalcu večjo pogostost odvoza na stroške
povzročitelja.

27. člen
Izvajalci so dolžni najmanj dvakrat letno v spomladan-

skem in jesenskem času organizirati odvoz kosovnih odpad-
kov iz gospodinjstev na celotnem območju Občine Pivka
skladno s pravilnikom o načinu odvoza in odstranjevanja
komunalnih odpadkov.

O razporedu odvoza mora izvajalec obvestiti povzroči-
telje z objavo v javnih glasilih ali na drug ustrezen način.

28. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza odpadkov, poso-

de za odpadke (če so le-ti oddaljeni več kot 20 m od
odjemnega mesta), razen specialnih zabojnikov, pripeljati iz
zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.

29. člen
Izvajalci morajo odvažati komunalne odpadke s pose-

bej urejenimi komunalnimi vozili.
Odstranjevanje in odvažanje komunalnih odpadkov se

mora opravljati v skladu s higienskimi in sanitarno-tehničnimi
predpisi na tak način, da je preprečeno sleherno onesnaže-
vanje okolja.

ODLAGANJE ODPADKOV

30. člen
Izvajalci in povzročitelji morajo v skladu s tem odlokom

odlagati odpadke na za to dejavnost določeno odlagališče
odpadkov. Odlagališča za odpadke, ki so predmet tega
odloka mora zagotoviti Občina Pivka.

31. člen
Odlagališča na območju Občine Pivka lahko odobri

Občinski svet občine Pivka.
Z odlagališčem odpadkov upravlja izvajalec, na podlagi

koncesije in obratovalnega poslovnika o delovanju odlaga-
lišča odpadkov, ki ga potrdi Občinski svet občine Pivka.

32. člen
Obratovalni poslovnik o delovanju odlagališča odpad-

kov mora vsebovati:
– vrsto odpadkov, ki se smejo odlagati na odlagališču,
– režim odlaganja odpadkov na odlagališču. Dostop na

odlagališče je možen le pod nadzorom upravitelja,
– režim vzdrževanja odlagališča, in okolice,
– način sanacije oziroma rekultivacije odlagališča med

in po koncu obratovanja,
– cenik odlaganja odpadkov.

33. člen
Upravljalec odlagališča je dolžan zavrniti sprejem od-

padkov, če njihovo odlaganje ni predvideno s pogodbo ali
če obstaja sum, da so nevarni.

Na odlagališče komunalnih odpadkov je dovoljeno od-
lagati le komunalne in posebne odpadke.

34. člen
Gradbene odpadke iz 13. člena tega odloka in ostale

posebne odpadke se lahko odloži na odlagališču odpadkov
v skladu z obratovalnim poslovnikom. Lahko se odložijo tudi
kam drugam v okolje, za kar pa se mora pridobiti dovoljenje
za poseg v prostor.

Povzročitelj, ki pripelje gradbeni material (jalovino) na
za to določene površine, ga mora tudi poravnati.

35. člen
Odlaganje odpadkov v nasprotju z določili tega odloka

je prepovedano. Povzročitelj, ki odloži odpadke v nasprotju
z določili tega odloka, jih je dolžan na svoje stroške odstrani-
ti in sanirati nastalo škodo. V primeru, da tega v roku, ki ga je
določila pristojna služba, ne stori, odstranitev zagotovi obči-
na na stroške povzročitelja.

Za nepravilno odlaganje se šteje tudi skladiščenje su-
rovin, repromateriala in drugih stvari, ki kazijo izgled kraja
oziroma krajine ali za katere obstaj sum, da lahko onesnažijo
okolje.

36. člen
Na prostem lahko kurimo le odpadke, ki nastajajo pri

čiščenju vrtov, kmetijskih in javnih površin, v času ko ni
povečane požarne ogroženosti.

PREDELAVA ODPADKOV

37. člen
Občina Pivka mora skrbeti in si prizadevati za čim višjo

stopnjo izkoristka sekundarnih surovin in energetske izrabe
odpadkov, ter maksimalno ekonomsko učinkovitost razgrad-
nje in predelave odpadkov.

DIVJA ODLAGALIŠČA

38. člen
Območje na katerem so odpadki odloženi izven odla-

gališča odpadkov ga lahko Občina Pivka opredeli kot divje
odlagališče.

Divja odlagališča sanira Občina Pivka v skladu z določ-
bami tega odloka.

NADZOR

39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

občinska služba.
Pristojna služba lahko pri opravljanju nadzora izdaja

odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotovi-
ti izvrševanje določb tega odloka.

Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno
ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti
pristojni občinski službi oziroma inšpekciji.
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OBRAČUNAVANJA STROŠKOV ZA RAVNANJE Z
ODPADKI

40. člen
Stroški za ravnanje z odpadki se določajo skladno z

veljavno zakonodajo in so jih dolžni plačevati vsi povzročitelji
odpadkov. Pristojni organ Občine Pivka lahko določi, da se
v ceni storitev ravnanja z odpadki uvede tudi dodatni pris-
pevek.

41. člen
Stroški storitev iz tega odloka se obračunavajo meseč-

no glede na število članov gospodinjstva.
Odvoz odpadkov iz poslovnih in proizvodnih objektov

se izvaja po posebni pogodbi med izvajalcem odvoza in
povzročiteljem.

42. člen
Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke na odlagališče,

se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po ceniku odla-
ganja odpadkov iz 32. člena tega odloka.

43. člen
Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpadki

nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci oprav-
ljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji
vselijo v stanovanje, počitniške objekte ali prično uporabljati
poslovne prostore.

KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
Z denarno kaznijo od 40.000 do 100.000 SIT se

kaznuje izvajalec, ki krši določbe tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje tudi

odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstav-
ka tega člena.

45. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 SIT se

kaznuje za prekršek povzročitelj, ki krši določbe tega odlo-
ka. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT pa se kaznuje
tudi odgovorna oseba, če je povzročitelj pravna oseba.

46. člen
Denarne kazni v kazenskih določbah lahko izda pristoj-

na služba Občine Pivka ali druge pristojne inšpekcijske
službe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Izvajalec je dolžan v roku 3 mesecev po sprejemu

odloka predložiti Občinskemu svetu občine Pivka v obravna-
vo in sprejem pravilnika o načinu odvoza in odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Pivka.

Ta pravilnik zajema:
– natančno opredelitev vrst odpadkov in posod za te

odpadke,
– vrsto in število posod za odpadke na zbirnih mestih,
– določitev zbirnih in lokacije odjemnih mest,
– lokacije ekoloških otokov,
– cene storitev in materialnih stroškov izvajalca,
– razpored odvoza odpadkov.

48. člen
Ta odlok začne veljati 30 dni po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju

Občine Pivka veljati odlok o ravnanju z odpadki na območju
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 36/92).

49. člen
Ta odlok se v prvi in drugi alinei 10. člena (določbe

ločenega zbiranja), ter v 38. členu (določbe saniranja divjih
odlagališč) izvaja na območju Občine Pivka prostorsko in
časovno postopoma.

Postopno izvajanje določil iz prejšnjega odstavka tega
člena se zagotavlja na podlagi dejanske uvedbe sistema
ločenega zbiranja in na podlagi katastra in projekta sanacije
divjih odlagališč, s sklepi Občinskega sveta občine Pivka.

Projekt sanacije obstoječih odpadkov po določbah iz
35. člena in 38. člena (obstoječa divja odlagališča) mora biti
zaključen v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.

50. člen
Občina Pivka je dolžna na primeren način občane Ob-

čine Pivka temeljito seznaniti in jih redno obveščati z določ-
bami tega odloka.

Št. 03201-2/98
Pivka, dne 11. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

POLZELA

372. Statutarni sklep Občine Polzela

Na podlagi 64. 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, 70/97, 10/98 in 74/98) je
Občinski svet občine Polzela na seji dne 28. 1. 1999 spre-
jel naslednji

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

1. člen
Občina Polzela ima dva podžupana. Podžupana ime-

nuje in razrešuje občinski svet na predlog župana.
Podžupana opravljata funkcijo neprofesionalno.
Z aktom o imenovanju podžupanov se določi podžupa-

na, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župa-
na opravljal funkcijo župana.

Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter
opravljata posamezne funkcije iz pristojnosti župana, za ka-
tere jih župan pooblasti.

Župan o pristojnostih, pooblastilih in zadolžitvah posa-
meznega podžupana seznani občinski svet.

Župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti
nadomešča podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi,
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pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste nalo-
ge, za katere ga pooblasti župan.

2. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati

pa začne, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko veči-
no vseh članov in velja do uveljavitve statuta Občine Polzela.

Št. 032-01/98
Polzela, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

PREBOLD

373. Statutarni sklep Občine Prebold

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Prebold
na 1. seji dne 9. 12. 1998 sprejel naslednji

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

1. člen
Sedež občine je v Preboldu, Hmeljarska cesta 3.
Občina Prebold ima pečat okrogle oblike, premera 35

mm, z napisom v krogu zgoraj OBČINA ter spodaj PREB-
OLD.

Občinski svet ima pečat okrogle oblike, premera 35
mm, z napisom v krogu zgoraj OBČINA, spodaj PREBOLD
ter v sredini Občinski svet.

2. člen
Do uveljavitve statuta Občine Prebold se za sprejem

aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinske-
ga sveta in zakon o lokalni samoupravi.

3. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občin-

skega sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Žalec,
ostanejo v veljavi na območju sedanje občine do sprejetja
novih.

4. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko
večino in velja do uveljavitve statuta Občine Prebold.

Prebold, dne 9. decembra 1998.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, dipl. inž. grad. l. r.

ROGAŠKA SLATINA

374. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah
in načinu dela

Na podlagi 12. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98)
in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 48/95, 27/96 in 45/98) je Občinski svet občine Ro-
gaška Slatina na 2. redni seji dne 27. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah

in načinu dela

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o

ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaš-
ka Slatina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/95.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku beseda “deset” nado-

mesti z besedo “pet”.
Drugi odstavek se črta in nadomesti z naslednjim bese-

dilom: “Za predsednika delovnega telesa je lahko imenovan
član delovnega telesa, ki je sočasno tudi član občinskega
sveta. Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njego-
vo delo; daje pobude za obravnavanje zadev iz pristojnosti
delovnega telesa; sodeluje z županom in predsedniki drugih
delovnih teles, s funkcionarji občine in delavci občinske
uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih bo delovno telo
obravnavalo, ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in
sklepov delovnega telesa.”

3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku za besedama “članov

sveta” doda besedilo: “lahko pa tudi izmed drugih občanov,
vendar največ polovico članov,” ostalo besedilo se črta.

V 4. členu se črta drugi odstavek.

4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku beseda ”Občinska”

nadomesti z besedo “Občasna”.

5. člen
V 6. členu se v drugem odstavku črta besedilo “tudi na

zahtevo predsednika občinskega sveta”, v tretjem odstavku
se beseda “vseh” nadomesti z besedo “prisotnih”.

6. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi: “Strokovna opravila

za delovna telesa opravljajo delavci občinske uprave”.

7. člen
V 9. členu se besedilo 4. točke spremeni tako, da

glasi: “odbor za cestno in komunalno infrastrukturo”, 5.
točka se črta.

Pri navedbi komisij se črtajo 4., 6., 8. in 10. točka.

8. člen
V 10. členu se v prvem stavku beseda “sedem” nado-

mesti z besedo “pet”.
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9. člen
Besedilo 13. člena se nadomesti z besedilom: “Odbor

za cestno in komunalno infrastrukturo šteje pet članov in ima
naslednje naloge:

– razpravlja o komunalni problematiki in predlaga us-
trezne ukrepe,

– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega progra-
ma dela za prostorsko urejanje, pristojnega občinskega or-
gana,

– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja
in ravnanja z odpadki,

– razpravlja o drugih nalogah, ki so povezane z delom
odbora za to področje,

– rešuje vloge občanov za sofinanciranje raznih projek-
tov.”

10. člen
14. člen se črta.

11. člen
V 15. členu se v prvi alinei drugega odstavka črta

besedilo: “zbira kandidature za predsednika in podpredsed-
nika občinskega sveta in”, v tretji alinei se črta besedilo:
“določa količnike za določitev osnovne plače funkcionarjev
in določa višino funkcijskega dodatka”, črta se šesta alinea.

12. člen
V 16. členu se v prvem odstavku črta beseda “in”, za

besedo pritožbe se doda vejica in besedilo “nagrade in
odlikovanja”, dodajo se nova četrta, peta in šesta alinea, ki
glasijo:

“– določa število priznanj,
– pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in

priznanj,
– izvaja izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja

predloge sklepov za občinski svet.”

13. člen
17. člen se črta.

14. člen
V 18. členu se beseda “sedem” nadomesti z besedo

“pet”.

15. člen
Črtajo se 19., 21., 23. in 25. člen.

16. člen
V 24. členu se beseda “sedem” nadomesti z besedo

“pet”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-2-1/99
Rogaška Slatina, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

375. Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini
Rogaška Slatina

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93), 4. člena pravilnika o obratovalnem času proda-
jaln (Uradni list RS, št. 79/97) in v skladu z 12. členom
statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95,
27/96 in 45/98), je Občinski svet občine Rogaška Slatina
na 2. redni seji, dne 27. 1. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o dežurstvih prodajaln v Občini Rogaška Slatina

1. člen
S tem pravilnikom se ureja delovni čas prodajaln na

drobno, ki obratujejo izven delovnega časa, določenega s
pravilnikom o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS,
št. 79/97).

2. člen
Kot merila za določitev dežurstev prodajaln se upošte-

vajo naslednje značilnosti območja Občine Rogaška Slatina:
– turistični značaj,
– gostota poseljenosti,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– interes trgovcev.

3. člen
Vse trgovine na drobno ne glede na dejavnost, razen:

trgovin v objektih registriranih za prevzem gostov na preno-
čevanje, lekarn in prodajaln s pomožnimi zdravilskimi sreds-
tvi, trgovine na drobno z motornimi gorivi, trafik in cvetličarn,
so zaprte ob naslednjih praznikih in dela prostih dnevih:

– 1. januar, Novo leto,
– Velika noč,
– 1. maj, Praznik dela,
– 25. junij, Dan državnosti,
– 1. november, Dan mrtvih,
– 25. december, Božič.

4. člen
V hotelskih objektih, ki so registrirani za sprejem go-

stov v prenočevanje, lahko prodajalne obratujejo kot dežur-
ne prodajalne v:

– soboto med 18. in 21. uro,
– v nedeljo in ob praznikih ter dela prostih dnevih med

9. in 12. ter med 15. in 19. uro.

5. člen
Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi

in živili lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo, na
praznik in na dela prost dan med 7. in 13. uro.

Trgovine na drobno z motornimi gorivi lahko obratujejo
kot dežurne prodajalne vsak delovni dan, med 5. in 7., med
21. in 24. uro, v soboto med 5. in 7. in med 18. in 24. uro,
v nedeljo, na praznik in dela prost dan pa med 5:00 in 24.
uro.

Cvetličarne lahko obratujejo kot dežurne prodajalne
vsako soboto med 18. in 21. uro, v nedeljo med 7. in 13.,
na praznik in dela prost dan pa med 7. in 21. uro.

Trafike lahko obratujejo kot dežurne prodajalne vsako
soboto med 18. in 21. uro, v nedeljo med 7. in 13. in na
praznik ter dela prost dan pa med 7. in 13. uro.

Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne proda-
jalne vsako soboto med 18. in 21. uro, v nedeljo med 7. in
8., ter na praznik in dela prost dan, med 7. in 21. uro.
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Prodajalne s svežim sadjem in zelenjavo lahko obratu-
jejo kot dežurne prodajalne v soboto med 18. in 21., v
nedeljo med 7. in 13. uro in na praznik med 7. in 21. uro.

Vse ostale prodajalne na drobno, lahko obratujejo kot
dežurne prodajalne na praznik in dela prost dan med 7. in
21. uro.

Pristojen občinski organ mora pri potrjevanju dežurstev
na praznike in dela proste dneve upoštevati določbe 3.
člena tega pravilnika.

6. člen
Ne glede na določbe tretjega, četrtega in petega člena

tega pravilnika, sme pristojni organ občine dovoliti, da lahko
prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot de-
žurne prodajalne v primeru:

– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje širši javni interes.
Dovoljenje za obratovanje velja samo v času trajanja

dogodka. Časovno obdobje se določi ob nastanku vzroka.

7. člen
Kot pristojen občinski organ iz 5. in 6. člena tega

pravilnika se šteje Oddelek za gospodarstvo občine Rogaš-
ka Slatina.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o dežurstvu prodajaln v Občini Rogaška Slatina, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/98.

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

nem listu RS.

Št. 06202-2-2/99
Rogaška Slatina, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

376. Prenehanje in imenovanje člana občinskega
sveta

Glede na ugotovitveni sklep sprejet na 1. redni seji
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina dne 5. 12. 1998,
da je članu občinskega sveta mag. Branku Kidriču prenehal
mandat na podlagi 37.a in v zvezi s 37.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinska volil-
na komisija občine Rogaška Slatina na 1. seji dne 14. 1.
1999

u g o t o v i l a,

da je mandat člana Občinskega sveta občine Rogaška
Slatina prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenskih
krščanskih demokratov v 3. volilni enoti za volitve članov
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, ki so bile 22. 11.
1998. Člana občinskega sveta, mag. Branka Kidriča, ki mu
je 5. 12. 1998, to je z dnem ugotovitve občinskega sveta,
prenehal mandat v občinskem svetu, nadomesti Ivan Tram-
šek, roj. 23. 2. 1947, delovodja, stanujoč Sv. Florijan 88,
Rogaška Slatina.

Kandidat je na podlagi 31. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/94,
61/95 in 20/98) podal izjavo, da za preostanek mandatne
dobe sprejema funkcijo člana Občinskega sveta občine Ro-
gaška Slatina.

Št. 06202-1-5/98
Rogaška Slatina, dne 19. januarja 1999

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Rogaška Slatina

Milan Birsa, dipl. jur. l. r.

ŠALOVCI

377. Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Šalovci do sprejetja proračuna za leto
1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97 in 10/98)
in na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) ter 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/98) je Občinski svet občine
Šalovci na 1. seji dne 11. 1. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1999

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

financira zakonsko določene obveznosti do porabnikov pro-
računskih sredstev na podlagi proračuna iz leta 1998, in
sicer preko žiro računa Občine Šalovci.

2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom

proračunskih sredstev lahko mesečno obsega največ pov-
prečno porabljeno dvanajstino v letu 1998.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1998
in začete v letu 1998.

Sredstva za opravljena dela v zvezi z investicijami, za-
četimi na podlagi sklenjenih pogodb v letu 1998, se zago-
tavljajo in nakazujejo v obdobju začasnega financiranja ne
glede na določilo 2. člena tega odloka ob izpolnitvi ostalih
predpisanih pogojev za porabo proračunskih sredstev.

4. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestav-

ni del proračuna Občine Šalovci za leto 1999.

5. člen
Z vsemi sredstvi, ki so namenjena financiranju prora-

čunskih dejavnosti za Občino Šalovci razpolaga župan.
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6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 062/02-50/98
Šalovci, dne 11. decembra 1998.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

SLOVENJ GRADEC

378. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91), 19. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)
in 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 41/95, 1/96) je Mestni svet mestne občine
Slovenj Gradec na 45. seji dne 29. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o varstvu virov pitne vode na območju Mestne

občine Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa varstvene pasove za zaščito vodnih

virov na območju Mestne občine Slovenj Gradec ter ukrepe
za varovanje zalog in zdravstvene ustreznosti pitne vode iz
teh virov.

2. člen
S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
1. zajetje na Smolški ravni (Suhi dol),
2. zajetje pri Žnidarjevem mlinu – Umeku (Suhi dol),
3. vrtina SD – 2/91 (Suhi dol),
4. vrtina SD – 1/90 (Suhi dol),
5. vrtina SD – 5/92 (Suhi dol),
6. vrtina V –1/92 (Suhi dol),
7. zajetje Šotl,
8. vrtina MZ – 3/94 (ob Jenini),
9. vrtina MZ – 4/95 (peskokop Jenina),
10. zajetje Zgornji Razbor,
11. vrtina RAD – 1/96 (Raduše),
12. vrtina SEL – 1/96 (Sele),
13. zajetje Osnovna šola Sele,
14. zajetje Uršič,
15. zajetje Lesnik,
16. zajetje Nove Pameče 1,
17. zajetje Nove Pameče 2,
18. zajetje Stare Pameče,
19. zajetje Troblje 1,
20. zajetje Troblje 2,

21. zajetje Sedar (Gmajna),
22. zajetje Grajska vas (Gmajna),
23. zajetje Vivod (Legen),
24. zajetje Kremžarjev vrh,
25. zajetje Partizanski dom 1,
26. zajetje Partizanski dom 2
27. zajetje Železnik,
28. zajetje Podhomec.

3. člen
Meje varstvenih območij virov pitne vode so definirane

v strokovnih podlagah za sprejem odloka za zaščito vodnih
virov na območju Mestne občine Slovenj Gradec, v strokov-
nih podlagah za zaščito vodnih virov zgornjega porečja Su-
hodolnice in v študiji “Hidrogeološke raziskave vodnih virov
na območju Slovenj Gradca, v dolini Radušnice in pri Se-
lah”, ki jih je izdelal Geološki zavod Ljubljana, Inštitut za
geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana. Strokovne pod-
lage vsebujejo podatke o lokacijah vodnih virov, o njihovi
izdatnosti in prispevnem območju, o hidroloških in hidro-
geoloških razmerah ter kartografske podlage (merilo
1:5000) z vrisanimi varstvenimi območji.

Kartografsko gradivo, ki vsebuje topografske in katastr-
ske karte v merilu 1:5000 z vrisanimi mejami varstvenih
pasov ter seznami parcel, so sestavni del tega odloka in so
na vpogled pri upravljalcu vodovoda ter pri pristojni službi
Mestne občine Slovenj Gradec.

II. VARSTVENI PASOVI

4. člen
Vodovarstveno območje je razdeljeno na naslednje

varstvene pasove:
– najožji varstveni pas (območje 1),
– ožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja

(območje 2),
– širši varstveni pas s strogim režimom varovanja (ob-

močje 3),
– vplivni varstveni pas z blagim režimom varovanja (ob-

močje 4).

III. VARSTVENI UKREPI

5. člen
Za vodovarstveno območje velja načelo, da se varstve-

ni ukrepi zaostrujejo s približevanjem zajetju. Varstveni ukre-
pi se seštevajo. Vsi ukrepi, prepovedi in obveznosti, ki velja-
jo za vplivni varstveni pas, veljajo tudi za vse varstvene paso-
ve, ki so bližje zajetju.

Za vodovarstveno območje, ki obsega le ožji varstveni
pas (zajetje Sedar, zajetje Grajska vas), veljajo vsa pravila in
omejitve, ki veljajo za vplivni, širši in ožji varstveni pas.

6. člen
Vplivni varstveni pas (območje 4) zajema območje, s

katerega površinske in podzemne vode gravitirajo proti vi-
rom pitne vode.

V vplivnem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi:
a) industrijske, obrtne, servisne in druge objekte, ki

predstavljajo nevarnost za zmanjšanje količin in poslabšanje
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kakovosti zalog pitne vode zaradi opravljanja dejavnosti,
transportov in emisij, ki pri tem nastanejo,

b) energetske objekte, ki predstavljajo nevarnost za
kvaliteto zalog pitne vode,

c) stanovanjska in počitniška naselja,
d) kampe in kopališča,
e) podzemna skladišča nevarnih snovi,
f) odlagališča posebnih, nevarnih in komunalnih od-

padkov ter skladišča in pretovorne postaje odpadkov;
2. v kmetijstvu in gozdarstvu uporabljati fitofarmacevt-

ska sredstva, ki jih je v skladu z veljavnimi državnimi predpisi
prepovedano uporabljati na vodovarstvenih območjih ter fi-
tofarmacevtska sredstva in rastlinska hranila, za katera anali-
ze vzorcev pitne vode pokažejo, da parametri onesnaženja
dosegajo oziroma presegajo dovoljene mejne vrednosti, ki
jih predpisuje pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode;

3. na kmetijska in gozdna zemljišča vnašati odplake in
blato iz čistilnih naprav in greznic za fekalne odplake, od-
padke, komposte z omejeno uporabo in mulje iz industrij-
skih usedalnikov ter rečnih strug in jezer;

4. odlagati trdne in tekoče odpadke vseh vrst izven
predpisanih mest;

5. transportirati, skladiščiti in uporabljati naftne deriva-
te, če niso storjeni vsi ukrepi, ki preprečujejo ponikanje teh
tekočin v podtalje;

6. izvajati tranzitni promet nevarnih snovi.
V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:
1. izvajanje gozdnogospodarskih ukrepov, ki zagotav-

ljajo mehansko in biološko stabilnost gozda (sonaravno go-
spodarjenje, redčenje mladih sestojev, večji delež listavcev
z globokim koreninskim sistemom);

2. pri spravilu in transportu lesa uporabljati tehnologije,
ki ne povzročajo poškodb na tleh;

3. gozdarska in kmetijska dela izvajati tako, da ne pride
do onesnaženja tal z nafto ali mineralnimi olji. Vsako even-
tualno razlitje je potrebno takoj sanirati;

4. dovoliti eksploatacijo kamna in peska le izjemoma s
posebnim poudarkom na varovanju pitne vode in s pridobi-
tvijo okoljevarstvenega soglasja v skladu s predpisi;

5. sanirati divja odlagališča;
6. sanirati plazove, erozijske jarke in podobno;
7. dokler je zajetje na Smolški ravni vključeno v vodo-

vodni sistem Suhi dol – Slovenj Gradec, ograditi pašnike na
območju Plešivškega mlina tako, da je živini preprečen ne-
posreden dostop do potoka Suhodolnica, napajališča pa
morajo biti oddaljena vsaj 20 m od struge potoka.

7. člen
Širši varstveni pas (območje 3) zajema padavinsko za-

ledje površinskih in podzemnih vod, od koder vode dotekajo
proti zajetjem in napajajo podtalnico. Čas zadrževanja pod-
zemne vode je sicer daljši, vendar težko razgradljive in ne-
razgradljive škodljive snovi lahko ostanejo v podtalnici.

V širšem varstvenem pasu je potrebno poleg ukrepov,
predpisanih za vplivni varstveni pas, upoštevati še naslednje
omejitve in pravila:

V širšem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi:
a) nove ponikovalnice za neprečiščene odpadne vode

in nova odprta gnojišča,
b) nove stanovanjske, gospodarske in druge objekte v

ureditvenih območjih zazidalnih površin, če ni urejena vodo-
tesna kanalizacija za odvajanje odplak in urejeno čiščenje

odplak (vodotesna kanalizacija z odvodom odpadnih vod na
čistilno napravo),

c) objekte, ki zmanjšujejo zaloge in izdatnost vodnega
vira (male hidroelektrarne, zajetja vode za namakalne siste-
me, toplotne črpalke na podlagi uporabe podtalnice, črpa-
lišča za tehnološko vodo itd.),

d) v kmetijstvu objekte za množično rejo živali, ki bi
presegla zgornjo mejo obremenitve na 1 ha obdelovalne
površine, določene v uredbi o vnosu nevarnih snovi in rast-
linskih hranil v tla in bi temeljila na kupljeni krmi,

e) obore za divjad;
2. spreminjati namembnost objektov in zemljišč, če se

s tem poveča nevarnost za zmanjšanje zalog in poslabšanje
kvalitete pitne vode;

3. odpirati nove peskokope in kamnolome;
4. izvajati vrtanje raziskovalnih vrtin za pitno vodo ali

druge namene z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi
škodljiva;

5. v gozdarstvu izvajati krčitve in goloseke;
6. v gozdarstvu uporabljati fitofarmacevtska sredstva za

zatiranje gozdnih škodljivcev razen v izrednih primerih s
pridobitvijo soglasja zdravstvene inšpekcije in ob strokov-
nem nadzoru pristojnih služb;

7. v gozdu menjavati olja na strojih in napravah.
V širšem varstvenem pasu je obvezno:
1. graditi vodotesno javno in interno kanalizacijsko

omrežje, staro pa sanirati do vodotesnosti (vodotesnost mo-
ra izvajalec dokazati z atestom);

2. graditi nove in preurediti obstoječe ceste in manipu-
lativne površine tako, da bo v največji možni meri onemogo-
čeno ogrožanje podtalnice. Vsako razlitje nevarnih snovi je
potrebno takoj sanirati in o tem obvestiti pristojno občinsko
službo in upravljalca vodovoda;

3. sanirati obstoječe peskokope in kamnolome in jih
zapreti;

4. urediti gozdne prometnice po končanih delih, da se
prepreči nastanek erozij, plazov in drugih poškodb tal;

5. sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov
ter drugih škodljivih in nevarnih snovi skladno s predpisi o
gradnji le-teh in jih vpisati v kataster;

6. sanirati obstoječa gnojišča in silose skladno s pred-
pisi, da bo onemogočeno pronicanje ali prelivanje v podtal-
ne vode. Jame za gnojnico, izcedek iz hlevskega gnoja in
sok od silosov ter rezervoarji za gnojevko morajo biti dimen-
zionirani in zgrajeni tako, da omogočajo dozoritev omenje-
nih substanc;

7. pri opravljanju kmetijske dejavnosti upoštevati dolo-
čila uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in
določila 46. in 49. člena zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin.

V širšem varstvenem pasu je dovoljeno:
1. graditi:
a) stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih po-

vršin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na
tem območju, če je to v skladu s prostorskim planom in je
urejeno odvajanje in čiščenje odplak,

b) nadomestne stanovanjske objekte pod pogojem, da
se ob vselitvi v nadomestni objekt, prejšnji objekt odstrani,

c) objekte, potrebne za zaokrožitev obstoječe dejavno-
sti, če s tem niso ogroženi viri pitne vode,

d) skladišča za kurilno olje volumna do 5 m3 , zgrajena
skladno s predpisi in vpisana v kataster;



Stran 690 / Št. 8 / 10. 2. 1999 Uradni list Republike Slovenije

2. adaptirati in vzdrževati stanovanjske objekte, objek-
te za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev ter objek-
te za izvajanje druge dejavnosti, če se s tem izboljšujejo
obstoječe higienske razmere in se izboljša varovanje kako-
vosti in zalog pitne vode.

8. člen
Ožji varstveni pas (območje 2) predstavlja območje

nad izviri in okoli vrtin z najstrožjim režimom varovanja. To je
območje, kjer je možno direktno onesnaženje vodnega vira.

V ožjem varstvenem pasu je potrebno poleg ukrepov,
predpisanih za vplivni in širši varstveni pas, upoštevati še
naslednje omejitve in pravila:

V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi:
a) nove industrijske, obrtno servisne objekte in farme

za industrijsko rejo oziroma proizvodnjo,
b) nove stanovanjske in poslovne objekte na ureditve-

nih območjih zazidalnih površin brez rešenega odvajanja
odpadnih vod preko vodotesnega kanalizacijskega sistema
izven območja varstvenih pasov,

c) gozdne ceste in vlake brez vodnogospodarskega
soglasja,

d) pokopališča,
e) komunalne čistilne naprave za odpadne vode;
2. opredeljevati nova ureditvena območja naselij in širi-

ti obstoječa;
3. črpati vodo iz podtalnice razen za namene vodo-

voda;
4. namakati kmetijska zemljišča;
5. pasti živino v gozdu;
6. vršiti pranje motornih vozil.
V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
1. odvajati komunalne in tehnološke odpadne vode v

vodotesno javno ali interno kanalizacijo,
2. sanirati obstoječo javno in interno kanalizacijsko

omrežje do vodotesnosti in priključiti nanj vse objekte, vodo-
tesnost mora izvajalec dokazati z atestom,

3. urediti obstoječe greznice na izpraznjevanje tako,
da so brez iztoka;

4. uvesti kontrolirano kmetijsko pridelavo, izvajati mo-
nitoring založenosti kmetijskih zemljišč z rastlinskimi hranili
in monitoring onesnaženosti tal s pesticidi ter izdelati gnojilni
načrt;

5. na območju, oddaljenem do 200 m od vodnega vira
(nad izviri) uporabljati v kmetijstvu le nujno potrebna fitofar-
macevtska sredstva pod strogim strokovnim nadzorom, pri-
poroča se zatravitev teh površin;

6. urediti odvajanje meteornih vod iz prometnih povr-
šin, ki ležijo nad zajetimi izviri pitne vode tako, da ne ponika-
jo na območje izvirov in zajetij;

7. pri motornih žagah uporabljati biološko razgradljiva
olja;

8. vsako izlitje olja, naftnih derivatov ali drugih nevarnih
snovi takoj sanirati (izkop onesnažene zemlje in odvoz na
primerno mesto) in o tem obvestiti pristojne službe in uprav-
ljalca vodovoda;

9. graditi lokalne in gozdne ceste ter gozdne vlake
tako, da ne pride do škodljivih vplivov na vodne vire (one-
snaženje vodnih virov, prekinitev ali preusmeritev vodnih
tokov in podobno), brežine je potrebno ozeleniti.

V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno:
1. izvajati dejavnosti, ki ne predstavljajo nevarnosti za

vire pitne vode;
2. graditi nadomestne stanovanjske objekte pod pogo-

jem, da se ob vselitvi v nadomestni objekt, prejšnji objekt
odstrani,

3. adaptirati in vzdrževati stanovanjske objekte, objek-
te za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev ter objek-
te za izvajanje druge dejavnosti, če se s tem izboljšujejo
obstoječe higienske razmere in se izboljša varovanje kako-
vosti in zalog pitne vode;

4. graditi objekte, potrebne za zaokrožitev obstoječe
dejavnosti, če s tem niso ogroženi viri pitne vode.

V ožjem varstvenem pasu je priporočljiva sprememba
namembnosti površin z zaraščanjem v gozd.

9. člen
Najožji varstveni pas (območje 1) obsega objekte in

neposredno okolico zajetja oziroma črpališča.
V najožjem varstvenem pasu je potrebno upoštevati:
1. dovoljena je dejavnost, ki je namenjena oskrbi s

pitno vodo;
2. območje mora biti urejeno, ograjeno in opremljeno z

ustreznimi opozorilnimi tablami;
3. dostop je dovoljen pooblaščenim osebam upravljal-

ca vodovoda, pristojnim inšpekcijskim organom ter poobla-
ščenim delavcem pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo
za odvzem vzorcev in spremljanje kvalitete pitne vode;

4. lastnik vodovoda mora biti lastnik zemljišča oziroma
mora skleniti z lastnikom zemljišča pogodbo o služnostni
rabi zemljišča za nemoteno upravljanje vodovodnega siste-
ma. Upravljalec vodovoda mora imeti pravico uporabe zem-
ljišča in objektov;

5. prepovedana je uporaba vseh vrst gnojil in rastlin-
skih zaščitnih sredstev;

6. objekte črpališč pri vrtinah in objekte zajetij, ki so
locirani tik ob gozdni, lokalni ali magistralni cesti, je potreb-
no zaščititi s primerno zaščitno ograjo.

IV. POSEBNE DOLOČBE

10. člen
Vodovarstvena območja se označijo z opozorilnimi tab-

lami. Table postavi upravljalec vodovoda na meje posamez-
nih varstvenih pasov ob cestah in poteh. Zaščiteni vodni viri
so oštevilčeni v skladu z 2. členom tega odloka, kar je tudi
razvidno na tabli, ki označuje posamezni vodni vir.

11. člen
Upravljalec vodovoda obvešča lastnike zemljišč o reži-

mu upravljanja in vzdrževanja vodovodnega sistema.

12. člen
Vsakemu lastniku zemljišča mora biti izdana odločba, iz

katere so razvidne omejitve in prepovedi, ki veljajo na ob-
močju varstvenih pasov. Odločbe izda Mestna občina Slo-
venj Gradec v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

13. člen
Lastnik zemljišča mora pred vsakim posegom ali spre-

membo dejavnosti na območju varstvenih pasov pridobiti
predhodno strokovno mnenje območnega Zavoda za zdravs-
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tveno varstvo, ki spremlja kakovost pitne vode na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.

Za posege na območju varstvenih pasov, ki lahko vpli-
vajo na spremembo količin ali na kakovost podtalnice, je
potrebno pridobiti strokovno mnenje hidrogeološke službe
oziroma izvesti hidrogeološke raziskave.

14. člen
Vsa skladišča nafte, naftnih derivatov in drugih nevar-

nih snovi morajo biti vpisana v kataster, ki ga vodi pristojen
organ občine, inšpekcijske službe pa morajo imeti stalen
nadzor nad njimi.

15. člen
Če se z ukrepi iz 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka

omeji izkoriščanje kmetijskega ali gozdnega zemljišča, je
lastnik zemljišča upravičen do povračila izpada dohodka v
skladu s sanacijskim programom.

V ceni pitne vode, ki jo določi občina, je vključen tudi del
sredstev, ki so namenjena za odškodnine zaradi omejevanja
dejavnosti na območju varstvenih pasov virov pitne vode.

V. SANACIJSKI UKREPI

16. člen
Za zagotovitev preskrbe prebivalstva z neoporečno pit-

no vodo iz vodnih virov, zaščitenih z območji varstvenih
pasov, je potrebno sanirati obstoječe stanje. Sanacijski pro-
gram pripravi in izvede Mestna občina Slovenj Gradec v
sodelovanju z upravljalci vodovodov in lastniki zemljišč, na
območju katerih se bo izvajala sanacija. Sanacijski program
mora biti izdelan v skladu z določili zakona o varstvu okolja.

Sanacijski program vključuje naslednja področja:
1. sanacije stanovanjskih, gospodarskih in drugih ob-

jektov,
2. omejitev rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za kme-

tijske in druge namene,
3. kataster skladišč naftnih derivatov in drugih nevarnih

snovi,
4. monitoring založenosti kmetijskih zemljišč z rastlin-

skimi hranili in monitoring vsebnosti nevarnih snovi v tleh,
5. režim rabe in vzdrževanja objektov komunalne infra-

strukture,
6. program izobraževanja za lastnike kmetijskih in gozd-

nih zemljišč.
Sanacijski program vsebuje: posnetek stanja, analizo

obremenitev in obremenjenosti okolja ter vplivov na vodne
vire, tehnološke rešitve, terminski plan izvajanja programa,
ocenjene stroške in koncept financiranja. Sanacijski pro-
gram bo potekal v več fazah, pri čemer bo I. faza obsegala
sanacijske ukrepe v ožjem varstvenega pasu.

Sanacijski program mora biti izdelan v roku dveh let po
uveljavitvi tega odloka

17. člen
Sredstva za financiranje izdelave sanacijskega progra-

ma v celoti zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec. Sreds-
tva za izvedbo sanacijskega programa pa zagotovi Mestna
občina Slovenj Gradec v tistem delu, ki presega z državnimi
predpisi zahtevane ukrepe in omejitve.

Sredstva za pripravo in izvedbo sanacijskega programa
se zagotovijo s prispevki porabnikov vode.

VI. NADZOR

18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo:
– pristojni inšpekcijski organi na nivoju države in lokal-

ne skupnosti,
– upravljalec vodovoda.
Kdorkoli opazi nepravilnosti ali kršitve določil tega od-

loka na območjih varstvenih pasov vodnih virov, je to dolžan
javiti upravljalcu vodovoda oziroma prijaviti pristojnim inš-
pekcijskim službam.

VII. KAZENSKA DOLOČBA

19. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT do 150.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki oprav-
lja samostojno gospodarsko dejavnost, če krši določila 6.,
7., 8. in 9. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo 10.000 SIT do 30.000 SIT se kaz-
nuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Kdor povzroči škodo na vodnem viru ali na objektih
zajetij oziroma črpališč namenoma ali z opustitvijo varstvenih
ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške
nastale škode, sanacije in odprave škode.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Upravljalci vodovodov morajo v enem letu po uveljavitvi

tega odloka urediti najožje varstvene pasove posameznih
zajetij v skladu z 9. členom odloka in postaviti opozorilne
table v skladu z 10. členom tega odloka.

21. člen
Po sprejemu sanacijskega programa, so lastniki gozd-

nih in kmetijskih zemljišč, ki se aktivno ukvarjajo s kmetij-
stvom, upravičeni do povračila izpada dohodka v primeru,
ko je izpad dohodka posledica ukrepov in omejitev na vodo-
varstvenem območju, pri čemer le-te presegajo omejitve,
določene z državnimi predpisi.

22. člen
V primeru, da bo zajetje na Smolški ravni v celoti izklju-

čeno iz vodovodnega sistema Suhi dol – Slovenj Gradec in
tudi v prihodnosti ne bo predvideno kot rezervni vir, se bo
površina ožjega varstvenega pasu zmanjšala za območje
2A, pri čemer bo to območje prešlo v širši varstveni pas.

23. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

varstvenih pasovih vodnih virov na območju Suhega dola v
občini Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 37/87).

24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne

1. 3. 1999.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.
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Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste Konec Dol. v Namen Preos.
št. ceste odseka na na občini uporabe dol. v sos.

v m občini v m

SLOVENSKA BISTRICA

379. Odlok o kategorizaciji občinskih cest 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

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Slovenska Bistrica

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).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Slovenska Bistrica in ce-

ste med naselji v Občini Slovenska Bistrica in naselji v so-
sednjih občinah.

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste Konec Dol. v Namen Preos.
št. ceste odseka na na občini uporabe dol. v sos.

v m občini v m

Lokalne ceste

1 440010 440011 C R II 430 BUKOVEC–LOKA C440020 2140 povezovalna 1420
2 440020 440021 C440050 ŠMARTNO–ZG. POLSKAVA C R II 430 10710 povezovalna 1700
3 440030 440031 C440020 OGLJENŠAK–KALŠE C440050 7000 povezovalna
4 440040 440041 C R II 430 GABERNIK–KALŠE C440030 6100 povezovalna
5 440050 440051 C R II 430 SLOV. BISTRICA–OSANKARICA C R III T 929 25330 povezovalna
6 440060 440061 C440050 DEVINA–KALŠE C440040 4245 povezovalna
7 440070 440071 C440050 ŠMARTNO–AREH C R III T 929 8750 povezovalna
8 440080 440081 C440050 KURJA VAS–ŠUMIK C R III T 929 2625 povezovalna
9 440090 440091 C440130 URH–RAMŠAKOV KRIŽ C440050 5310 povezovalna
10 440100 440101 C R III 688 PEČKE–SLOV. BISTRICA C R II 430 13900 povezovalna
11 440110 440111 C R II 430 SLOV. BISTRICA–MALO TINJE C440200 10760 povezovalna
12 440120 440121 C440110 TINJSKA GORA–GLADOMES C440200 3035 povezovalna
13 440130 440131 C440110 V. TINJE–PLANINA C440050 7795 povezovalna
14 440140 440141 C440050 DEVINA–IMPOL C440180 2965 povezovalna
15 440150 440151 C440140 KOVAČA VAS–DEVINA C440050 995 povezovalna
16 440160 440161 C440100 SP. NOVA VAS–JOŽEF C R II 430 2985 povezovalna
17 440170 440171 C440140 KOVAČA VAS–RAMŠ. KRIŽ C440050 8435 povezovalna
18 440180 440181 C440110 ZG. BISTRICA–VINTGAR Z VOD. 2428 povezovalna
19 440190 440191 C R III 700 ZG. LOŽNICA–KOSTANJEVEC C440110 4380 povezovalna
20 440200 440201 C R III 700 GLADOMES–PODGRAD C R III T 930 11880 povezovalna
21 440210 440211 C440200 KEBELJ–OSANKARICA C440050 8740 povezovalna
22 440220 440221 C440210 KOT–LUKANJA C R III T 930 3380 povezovalna
23 440230 440231 C440200 GLADOMES–ZG. LOŽNICA C440190 995 povezovalna
24 440240 440241 C R III 700 STRAŽA–OPLOTNICA C R III T 930 7245 povezovalna
25 440250 440251 C R III 700 OPLOTNICA–KOROŠKA VAS C383050 7121 povezovalna 3030
26 440260 440261 C440250 BREZJE–KOROŠKA VAS C383050 5510 povezovalna
27 440270 440271 C R II 430 TEPANJE–OPLOTNICA C R III 700 5075 povezovalna
28 440280 440281 C440270 DOBRIŠKA VAS–MALAHORNA C R III 700 2058 povezovalna
29 440290 440291 C R II 430 ZG. GRUŠOVJE–STRAŽA C R III 700 3608 povezovalna
30 440300 440301 C R III 700 MALA HORNA–BRINJEVA GORA C383040 2290 povezovalna
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31 440310 440311 C R II 430 VRHOLE–LIČENCA C440360 3245 povezovalna
32 440320 440321 C R II 430 VRHOLE–VINARJE C R II 430 3920 povezovalna
33 440330 440331 C440310 PREPUŠ–PRELOGE C R II 430 3210 povezovalna
34 440340 440341 C R II 430 PRELOGE–PETELINJEK C440360 2200 povezovalna 2350
35 440350 440351 C R II 430 SP. LOŽNICA–CIGONCA C R I 219 1845 povezovalna
36 440360 440361 C R I 219 KRIŽNI VRH–LOČE C R III 688 3910 povezovalna 8450
37 440370 440371 C R I 219 CIGONCA–VIDEŽ C440360 1945 povezovalna
38 440380 440381 C440360 ŽABLJEK–LUŠEČKA VAS C R III 688 5907 povezovalna
39 440390 440391 C440400 DOLGI VRH–ŽELODJEK C R I 219 1560 povezovalna
40 440400 440401 C R I 219 SP. BREŽNICA–STANOVSKO C440380 2120 povezovalna
41 440410 440411 C R I 219 POLJČANE–LAPORJE C440100 5690 povezovalna
42 440420 440421 C R I 219 POLJČANE–PLANINSKI DOM C356030 3720 povezovalna 655
43 440430 440431 C440410 LAPORJE–KRIŽNI VRH C R I 219 1970 povezovalna
44 440440 440441 C440410 LAPORJE–LAPORSKA GORCA C440100 1480 povezovalna
45 440450 440451 C440410 HOŠNICA–STUDENICE C R III 688 4160 povezovalna
46 440460 440461 C R III 688 NOVAKE–STUDENICE C R III 688 2100 povezovalna
47 440470 440471 C440100 DRUMLAŽNO–NOVAKE C R III 688 3285 povezovalna
48 440480 440481 C440470 VRHOLE PRI LAPORJU–MODRAŽE C R III 688 2130 povezovalna
49 440490 440491 C R III 688 STRANSKE MAKOLE–JEŠOVEC C440100 4842 povezovalna
50 440500 440501 C R III 688 MAKOLE–STOPARCE C R II 432 6520 povezovalna 2148
51 440510 440511 C440500 JELOVEC–GAVEZ C356040 6720 povezovalna
52 440520 440521 C R III 688 STRUG–MAKOLE C440500 2817 povezovalna
53 440530 440531 C R III 688 STOPNO–SAVINSKO C240111 1400 povezovalna
54 440540 440541 C440100 MOSTEČNO–SAVINSKO C240111 2453 povezovalna
55 440550 440551 C240020 VRHLOGA–DRUMLAŽNO C440100 3910 povezovalna
56 440560 440561 C240020 VRHLOGA–LESKOVEC C440580 2385 povezovalna
57 440570 440571 C240020 LOKANJA VAS–SP. NOVA VAS C440160 1600 povezovalna
58 440580 440581 C G I 2 VELENIK–ČREŠNJEVEC C240020 3600 povezovalna
59 440590 440591 C440580 LESKOVEC–PRAGERSKO C G I 2 4150 povezovalna
60 440600 440601 C R II 430 GOLOB–ZG. POLSKAVA C440610 500 povezovalna
61 440610 440611 C R II 430 ZG. POLSKAVA–SP. POLSKAVA C G I 2 4100 povezovalna
62 440620 440621 C440610 SP. POLSKAVA–POKOŠE C R II 430 3290 povezovalna
63 440630 440631 C440070 TRI CERKVE–JAMCE C440020 6440 povezovalna
64 440640 440641 C440020 JAMCE–ZARJA C R III T 935 3945 povezovalna
65 440650 440651 C R I 219 ZG. POLJČANE–SP. POLJČANE C R III 688 1020 povezovalna
66 240020 240021 C R II 432 PODLOŽE–LOKANJA VAS C440100 7260 povezovalna 6980
67 165010 165011 C G I 2 ŠIKOLE–GAJ C G I 2 286 povezovalna 1998
68 383160 383161 C383150 JERNEJ–LUŠEČKA VAS C R III 688 1450 povezovalna 3870
69 383060 383061 C R II 430 GOLIČ–POBREŽ C440270 890 povezovalna 2050
70 460040 460040 C R II 431 VITANJE–LUKANJA C R 3 T 930 1500 povezovalna 29854
71 460045 440044 STUDENČNIK–LUKANJA C R 3 T 930 1500 povezovalna 1057

4. člen
Javne poti (JP) v mestu Slovenska Bistrica so:

Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste Konec Dol. v Namen Preos.
št. ceste odseka na na občini uporabe dol. v sos.

v m občini v m

Javne poti

1 940010 940011 940071 KOPALIŠKA ULICA 440180 1275 pov. in dost.
2 940012 440110 TABORNIŠKA ULICA 940011 145 pov. in dost.
3 940020 940021 440110 ULICA BORISA KRAIGHERJA 440180 1480 pov. in dost.
4 940022 940021 SERNČEVA ULICA H. ŠT. 16 232 pov. in dost.
5 940030 940031 940021 LEVSTIKOVA ULICA 940021 477 pov. in dost.
6 940040 940041 940021 TRAVNIŠKA ULICA 10–21 H. ŠT. 22 213 pov. in dost.
7 940050 940051 440180 OBPOTOKU 1 940021 220 pov. in dost.
8 940052 940051 OB. POTOKU 2 940021 835 pov. in dost.
9 940053 940052 RIBIŠKA ULICA 940052 165 pov. in dost.
10 940060 940061 940052 JAMOVA ULICA 940052 245 pov. in dost.
11 940062 940061 UL. BRAČIČEVE BRIGADE 940061 250 pov. in dost.
12 940070 940071 940100 ZIDANŠKOVA ULICA 440140 1562 pov. in dost.
13 940072 940071 MLADINSKA ULICA H. ŠT. 4 62 pov. in dost.
14 940073 941071 ULICA SAGADINOVIH H. ŠT. 4 53 pov. in dost.
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15 940074 941071 EFENKOVA ULICA H. ŠT. 10 110 pov. in dost.
16 940075 941071 KVEDROVA ULICA H. ŠT. 9 103 pov. in dost.
17 940076 941071 ŠTUHČEVA ULICA H. ŠT. 9 140 pov. in dost.
18 940080 940081 941071 TRAVNIŠKA ULICA 1–9 H. ŠT. 9 220 pov. in dost.
19 940082 940081 ULICA X H. ŠT. 9 430 pov. in dost.
20 940090 940091 940071 GORTANOVA ULICA 440060 235 pov. in dost.
21 940092 940091 GROGOVA ULICA H. ŠT. 9 115 pov. in dost.
22 940100 940101 440050 GRAJSKA ULICA 440110 270 pov. in dost.
23 940110 940111 R II 430 OZKA ULICA 440110 250 pov. in dost.
24 940120 940121 R II 430 BLAŽIČEVA ULICA 440050 875 pov. in dost.
25 940130 940131 440060 MIMO POKOPALIŠČA 940120 530 pov. in dost.
26 940140 940141 440110 TOMŠIČEVA I 440110 707 pov. in dost.
27 940142 940141 TOMŠIČEVA II B. ŠT. 1C 420 pov. in dost.
28 940142 940142 TOMŠIČEVA III 940144 170 pov. in dost.
29 940143 940141 TOMŠIČEVA IV B. ŠT. 15 177 pov. in dost.
30 940144 940141 TOMŠIČEVA V 941143 92 pov. in dost.
31 940150 940151 940141 TOMŠIČEVA VI 940141 455 pov. in dost.
32 940152 940151 TOMŠIČEVA VII 940151 115 pov. in dost.
33 940160 940161 940141 UL. POHORSKEGA ODREDA 940141 397 pov. in dost.
34 940170 940171 940313 UL. BORISA KIDRIČA 440110 374 pov. in dost.
35 940172 940171 ČOPOVA ULICA R II 430 347 pov. in dost.
36 940180 940181 940313 PREŽIHOVA ULICA PARK 96 pov. in dost.
37 940182 940313 ULICA MOŠE PIJADE 940181 344 pov. in dost.
38 940190 940191 940192 CESTA ZMAGE VOJAŠ.

OGRAJA 103 pov. in dost.
39 940192 940312 ŠTANCARJEVA ULICA H. ŠT. 8 123 pov. in dost.
40 940200 940201 940312 ŽUPANČIČEVA ULICA 940252 308 pov. in dost.
41 940210 940211 940312 GREGORČIČEVA ULICA H. ŠT. 6 95 pov. in dost.
42 940220 940221 940312 KETTEJEVA ULICA ŽIGART 80 pov. in dost.
43 940230 940231 940312 AŠKERČEVA ULICA H. ŠT. 7 105 pov. in dost.
44 940240 940241 940311 MURNOVA ULICA 940312 215 pov. in dost.
45 940250 940251 940312 CANKARJEVA ULICA H. ŠT. 32 371 pov. in dost.
46 940252 940200 FINŽGARJEVA ULICA 940251 75 pov. in dost.
47 940260 940261 940312 CESTA XIV DEVIZIJE I H. ŠT. 24 289 pov. in dost.
48 940262 940261 CESTA XIV DEVIZIJE II R II 430 75 pov. in dost.
49 940270 940271 940261 SVETOZAREVSKA ULICA H. ŠT. 14 158 pov. in dost.
50 940272 940271 NAZARJEVA ULICA 940251 126 pov. in dost.
51 940273 940251 PREŠERNOVA ULICA 940272 408 pov. in dost.
52 940280 940281 940311 STANETOVA ULICA 940290 205 pov. in dost.
53 940290 940291 940311 JENKOVA ULICA 940312 260 pov. in dost.
54 940300 940301 940311 CVETLIČNA ULICA H. ŠT. 11 125 pov. in dost.
55 940310 940311 R II 430 KAJUHOVA ULICA 440110 1930 pov. in dost.
56 940312 R II 430 ŠPINDLERJEVA ULICA 940311 949 pov. in dost.
57 940313 940312 ŠLANDROVA ULICA 440110 687 pov. in dost.
58 940314 940311 VRTNARSKA ULICA H. ŠT. 26 500 pov. in dost.
59 940320 940321 441040 ULICA SLAVE KLAVORE MLEKUŽ 175 pov. in dost.
60 940340 940341 441040 NOVA VOD. 30 660 pov. in dost.
61 940350 940351 940340 NOVA 940360 550 pov. in dost.
62 940360 940361 R II 430 VODOVNIKOVA ULICA H. ŠT. 46 1700 pov. in dost.
63 940370 940371 R II 430 ALJAŽEVA ULICA H. ŠT. 19 590 pov. in dost.
64 940380 940381 R II 430 NOVA 940360 845 pov. in dost.
65 940390 940391 R II 430 STEPIŠNIKOVA ULICA H. ŠT. 6 250 pov. in dost.
66 940400 940401 R I 219 STEPIŠNIKOVA ULICA H. ŠT. 8 125 pov. in dost.
67 940410 940411 R I 219 BAZOVIŠKA ULICA H. ŠT. 12 135 pov. in dost.
68 940420 940421 R I 219 PROTI CESTNEMU H. ŠT. 9 300 pov. in dost.
69 940430 940431 R II 430 POTRČEVA ULICA H. ŠT. 26 335 pov. in dost.
70 940432 940431 MAISTROVA ULICA H. ŠT. 14 165 pov. in dost.
71 940440 940441 R II 430 LACKOVA ULICA H. ŠT. 13 245 pov. in dost.
72 940442 R I 219 ULICA NIKOLA TESLE 940441 334 pov. in dost.
73 940443 R I 219 LEONOVA ULICA 940441 222 pov. in dost.
74 940450 940451 R II 430 OBRTNIŠKA ULICA 940432 193 pov. in dost.
75 940460 940461 940490 UL. IVA LOLA RIBARA 940471 282 pov. in dost.
76 940462 940461 PIONIRSKA ULICA H. ŠT. 5 87 pov. in dost.
77 940463 940461 TAVČARJEVA ULICA H. ŠT. 6 105 pov. in dost.
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78 940464 940461 JURČIČEVA ULICA H. ŠT. 6 87 pov. in dost.
79 940465 940461 MIKLOŠIČEVA ULICA H. ŠT. 6 110 pov. in dost.
80 940470 940471 R II 430 ULICA BORISA WINTERJA 940482 196 pov. in dost.
81 940472 940481 PREČNA ULICA 940471 100 pov. in dost.
82 940480 940481 R II 430 IZSELJENSKA ULICA 940482 173 pov. in dost.
83 940482 940481 UL. DR. JAGODIČA 940462 170 pov. in dost.
84 940490 940491 R II 430 VOŠNJAKOVA ULICA 440100 240 pov. in dost.
85 940500 940501 940490 LESKOVARJEVA ULICA H. ŠT. 12 200 pov. in dost.
86 940502 940501 LESKOVARJEVA I 440100 120 pov. in dost.
87 940510 940511 440100 GRADIŠČE 940490 230 pov. in dost.
88 940520 940521 440100 ZADRUŽNA ULICA I GEA 150 pov. in dost.
89 940530 940531 R II 430 ŽOLGARJEVA ULICA 440100 1125 pov. in dost.
90 940540 940541 440100 OB AVTOCESTI H. ŠT. 59 1330 pov. in dost.
91 940550 940551 440100 RATEJEVA ULICA H. ŠT. 4A 100 pov. in dost.
92 940560 940561 440100 KOLODVORSKA I 941480 223 pov. in dost.
93 940570 940571 R II 430 VINARSKA ULICA I H. ŠT. 55 990 pov. in dost.
94 940572 940571 VINARSKA ULICA II H. ŠT12 270 pov. in dost.
95 940573 940572 VINARSKA ULICA III H. ŠT. 1 210 pov. in dost.
96 940574 940571 ZADRUŽNA ULICA II H. ŠT. 7 165 pov. in dost.

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

Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste Konec Dol. v Namen Preos.
št. ceste odseka na na občini uporabe dol. v sos.

v m občini v m

Javne poti

1 940580 940581 940901 UL. BR. BERGLEZ–ČOPOVA UL. ORTHABER 960 pov. ali dostop.
2 940582 940581 BIZJAKOVA UL. H. ŠT. 5 138 pov. ali dostop.
3 940583 940581 CANKARJEVA UL. H. ŠT. 3 124 pov. ali dostop.
4 940590 940591 940901 ŠLANDROVA UL. H. ŠT. 14 130 pov. ali dostop.
5 940600 940601 940901 LACKOVA UL. H. ŠT. 13 235 pov. ali dostop.
6 940610 940611 940901 ODSEK UL. BRATOV BERGLEZ 940901 66 pov. ali dostop.
7 940620 940621 940631 KOLODVORSKA–UL. BRATOV KERGLEZ 940901 527 pov. ali dostop.
8 940622 940621 PIONIRSKA Ul. 940621 500 pov. ali dostop.
9 940623 940621 JURČIČEVA UL. G I 2 176 pov. ali dostop.
10 940624 940621 KACOVA UL. G I 2 178 pov. ali dostop.
11 940625 940621 PRENARJEVA UL. G I 2 181 pov. ali dostop.
12 940626 940621 UL. KARLA PAJA–VRTEC VRTEC 76 pov. ali dostop.
13 940627 940621 UL. POH. BATALJONA G I 2 180 pov. ali dostop.
14 940630 940631 G I 2 PTUJSKA UL.–UL. KARLA PAJE 940621 213 pov. ali dostop.
15 940632 940631 KOLODVORSKA UL. 940627 116 pov. ali dostop.
16 940640 940641 G I 2 PTUJSKA UL.– UL. SAGADINOVIH H. ŠT. 4 92 pov. ali dostop.
17 940650 940651 G I 2 CESTA NA POLJE H. ŠT. 33 419 pov. ali dostop.
18 940652 940651 PRAGERSKO–BEVKOVA UL. H. ŠT. 10 102 pov. ali dostop.
19 940660 940661 940662 PRAGERSKO–LEVSTIKOVA UL. 940671 74 pov. ali dostop.
20 940662 940651 PRAGERSKO–LEVSTIKOVA UL. PREDIKAKA 177 pov. ali dostop.
21 940670 940671 940651 ZIDANŠKOVA UL. FERMIŠEK 241 pov. ali dostop.
22 940672 940671 ZIDANŠKOVA UL.–PTUJSKA UL. G I 2 50 pov. ali dostop.
23 940680 940681 G I 2 PTUJSKA UL.–ZDRAVSTVENI DOM ZD,DOM 77 pov. ali dostop.
24 940690 940691 G I 2 TRUBARJEVA UL. I G I 2 223 pov. ali dostop.
25 940692 940691 TRUBARJEVA UL. II DOLENC 135 pov. ali dostop.
26 940693 940691 TRUBARJEVA UL. III H. ŠT. 11 58 pov. ali dostop.
27 940700 940701 G I 2 KULTURNI DOM–PRAGERSKO G I 2 65 pov. ali dostop.
28 940710 940711 G I 2 PTUJSKA G I 2 1161 pov. ali dostop.
29 940712 940711 CESTA OB RIBNIKU–PREŽIHOVA 940742 108 pov. ali dostop.
30 940713 940711 CESTA OB RIBNIKU–KVEDROVA H. ŠT. 21 289 pov. ali dostop.
31 940730 940731 940711 CESTA OB RIBNIKU–ŽUPANČIČEVA UL. 165010 714 pov. ali dostop.
32 940732 940731 ŠARHOVA–OZKA UL. H. ŠT. 8 82 pov. ali dostop.
33 940733 940731 KVEDROVA UL. H. ŠT. 29 250 pov. ali dostop.
34 940734 940731 POTRČEVA UL. H. ŠT. 5 123 pov. ali dostop.
35 940735 940731 PREŠERNOVA UL. 165010 974 pov. ali dostop.
36 940740 940741 940742 KAJUHOVA UL. H. ŠT. 6 123 pov. ali dostop.
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37 940742 940731 PREŽIHOVA UL. H. ŠT. 13 283 pov. ali dostop.
38 940750 940751 165010 ŽUPANČIČEVA UL.–PTUJSKA UL. M3–3 325 pov. ali dostop.
39 940760 940761 165010 CESTA DO BEZJAKA BEZJAK 430 pov. ali dostop.
40 940770 940771 940731 NOVA ULICA PREMZL 185 pov. ali dostop.
41 940780 940781 165010 PREŠERNOVA ULICA H. ŠT. 17 1650 pov. ali dostop.
42 940790 940791 G I 2 GAJ–KRSTIČIČ KRSTIČIČ 100 pov. ali dostop.
43 940800 940801 G I 2 PTUJSKA CESTA ORLOVIČ 150 pov. ali dostop.
44 665050 665051 240111 ČRETNIK–RIBNIKI 440590 3495 pov. ali

dostop. 2493
45 940810 940811 440610 S. P.–VELENIK– MAGISTR. G I 2 997 pov. ali dostop.
46 940812 940811 SP. POLSKAVA–LEVAK LEVAK 200 pov. ali dostop.
47 940813 940811 SP. POLSKAVA–OZIMIČ OZIMIČ 235 pov. ali dostop.
48 940820 940821 440610 SP. POLSKAVA–GABRC GABRC 545 pov. ali dostop.
49 940822 940821 SP. POLSKAVA I 440610 127 pov. ali dostop.
50 940830 940831 940821 SP. POLSKAVA– ŠOLA 440620 769 pov. ali dostop.
51 940832 440610 SP. POLSKAVA II 940831 140 pov. ali dostop.
52 940840 940841 440620 POKOŠE–KOVAČIČ–POKOŠE 440620 1854 pov. ali dostop.
53 940850 940851 440620 POKOŠE–BRUMEC BRUMEC 400 pov. ali dostop.
54 940860 940861 440620 POKOŠE–ZG. POLSKAVA R II 430 1238 pov. ali dostop.
55 940870 940871 440610 SP. POLSKAVA–BLOK BLOK 150 pov. ali dostop.
56 940880 940881 440620 SP. POLSKAVA–POKOŠE TRATNIK 462 pov. ali dostop.
57 940890 940891 440620 POKOŠE–ZEMLJIČ ZEMLJIČ 190 pov. ali dostop.
58 940900 940901 940902 POLSKAVA–PRAGERSKO G I 2 2736 pov. ali dostop.
59 940902 940911 SP. POLSKAVA III 440610 330 pov. ali dostop.
60 940903 940901 SP. POLSKAVAS–MOK MOK 280 pov. ali dostop.
61 940904 940903 SP. POLSKAVA IV 940921 341 pov. ali dostop.
62 940910 940911 440610 SP. POLSKAVA–ŠIFT–KAMPL KAMPL 1260 pov. ali dostop.
63 940912 940911 SP. POLSKAVA–RIBNIK RIBNIK 500 pov. ali dostop.
64 940913 940911 SP. POLSKAVA V H–ŠT–237 290 pov. ali dostop.
65 940920 940921 940911 GAJŠT–ESIH ESIH 1730 pov. ali dostop.
66 940922 940921 LESKOVAR–PODGORŠEK 940931 2500 pov. ali dostop.
67 940930 940931 940911 SP. POLSKAVA–SEDMAK–RIBNIK RIBNIK 2970 pov. ali dostop.
68 940932 440610 SP. POLSKAVA–SEDMAK 940931 720 pov. ali dostop.
69 940940 940941 440620 POKOŠE–FREŠER FREŠER 150 pov. ali dostop.
70 940950 940951 940911 SP. POLSKAVA–SORŠAK SORŠAK 250 pov. ali dostop.
71 940960 940961 940901 SP. POLSKAVA–CEFANOVIČ CEFANOVIČ 180 pov. ali dostop.
72 940970 940971 440610 SP. POLSKAVA–KOBALE 940901 250 pov. ali dostop.
73 940980 940981 940901 SP. POLSKAVA–FALEŽ FALEŽ 310 pov. ali dostop.
74 940990 940991 940901 SP. POLSKAVA–DORIČ DORIČ 100 pov. ali dostop.
75 941000 941001 940921 SP. POLSKAVA–BLAŽIČ BLAŽIČ 132 pov. ali dostop.
76 941010 941011 940932 SP. POLSKAVA–GOJČIČ–OBLAK 943683 865 pov. ali dostop.
77 941020 941021 G I 2 VELENIK–VODOVOD VODOVOD 900 pov. ali dostop.
78 941030 941031 440590 RUDL–ALENC (LESKOVEC) ALENC 500 pov. ali dostop.
79 941040 941041 440590 LESKOVAR–SORŠAK SORŠAK 402 pov. ali dostop.
80 941050 941051 440590 PIRC–SATLER SATLER 560 pov. ali dostop.
81 941060 941061 440590 MEDVED–ZORKO ZORKO 140 pov. ali dostop.
82 941070 940071 440590 AVT. POST.–LESKOVAR LESKOVAR 740 pov. ali dostop.
83 941072 941071 POTOČNIK–STARI LOG H. ŠT. 66 250 pov. ali dostop.
84 941080 941081 440590 KAPELA–RAJTMAJER RAJTMAJER 610 pov. ali dostop.
85 941082 941081 VIDOVIČ–PERŠUH PERŠUH 175 pov. ali dostop.
86 941090 941083 440590 LESKOVEC–KOROŠEC KOROŠEC 140 pov. ali dostop.
87 941100 941101 440590 ROJ–ŽELEZNICA ŽEL. 523 pov. ali dostop.
88 941110 941111 440590 PIREC–POGOREVC POGOREVC 220 pov. ali dostop.
89 941120 941121 440590 LEŠNIK– JANŠA JANŠA 190 pov. ali dostop.
90 941130 941131 440590 JERIČ–PUŠNIK PUŠNIK 370 pov. ali dostop.
91 941140 941141 440590 BOHAK– ŠPEC ŠPEC 81 pov. ali dostop.
92 941150 941151 440590 LEŠNIK–MEJAVŠEK–PIŠOTEK PIŠOTEK 1470 pov. ali dostop.
93 941152 941151 GMAJNER–MEJAVŠEK MEJAVŠEK 140 pov. ali dostop.
94 941153 941151 LESKOVEC–KOREN KOREN 140 pov. ali dostop.
95 941160 941161 440580 KOGEJ–ŠETAR ŠETAR 2065 pov. ali dostop.
96 941162 941161 STIPIČ–SAGADIN SAGADIN 250 pov. ali dostop.
97 941170 941171 440580 DOM KULTURE–SP. NOVA VAS 941161 1370 pov. ali dostop.
98 941180 941181 440580 TRGOVINA–POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 200 pov. ali dostop.
99 941190 941191 240020 KRAJNČIČ–ŽEL. POSTAJA 440100 1694 pov. ali dostop.
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100 941192 941191 ŽEL. PODVOZ–BLAŽIČ BLAŽIČ 1103 pov. ali dostop.
101 941200 941201 240020 MALI–KRAJNČIČ 240020 365 pov. ali dostop.
102 941202 941201 MALI–RAJH RAJH 135 pov. ali dostop.
103 941203 941201 PEROŠ–GOLOB GOLOB 135 pov. ali dostop.
104 941210 941211 440580 BORKO–REPNIK–STARI LOG 440590 2116 pov. ali dostop.
105 941212 941211 HORVAT–DUCMAN 941221 420 pov. ali dostop.
106 941220 941221 440580 PUŠNIK–SKLADIŠČE 440580 225 pov. ali dostop.
107 941230 941231 240020 ROMIH–POTISK–ŽEL. PREDOR 941241 840 pov. ali dostop.
108 941232 941231 POTISK–TRAVNIK H. ŠT. 137 330 pov. ali dostop.
109 941240 941241 240020 JURIČ–RAJH–VRHLOGA 240020 1185 pov. ali dostop.
110 941242 941241 ČREŠNJEVEC–BILIČAR BILIČAR 200 pov. ali dostop.
111 941243 941241 ČREŠNJEVEC–DOBNIK DOBNIK 150 pov. ali dostop.
112 941250 941251 240020 URBANČIČ–MAROF–ST. LOG 440590 2510 pov. ali dostop.
113 941252 941251 DOLNIČAR–HORVAT HORVAT 240 pov. ali dostop.
114 941253 941251 VRHLOGA–ŠOBA ŠOBA 150 pov. ali dostop.
115 941260 941261 941251 MAROF–BREZJE 941262 1750 pov. ali dostop.
116 941262 240020 BREZJE–MESARIČ MESARIČ 540 pov. ali dostop.
117 941270 941271 240020 C. V BREZJE–SAGADIN SAGADIN 550 pov. ali dostop.
118 941280 941281 240020 CESTA MIMO JUGA KURNŠPERK 200 pov. ali dostop.
119 941290 941291 240020 TRNOVEC–MAROF 941261 2000 pov. ali dostop.
120 941300 941301 240020 TRGOVINA–GOLOB–MIHELIČ MIHELIČ 250 pov. ali dostop.
121 941310 941311 440570 DREO–MOST MOST 492 pov. ali dostop.
122 941320 941321 240020 LOKANJA VAS H. ŠT. 10A 240 pov. ali dostop.
123 941330 941331 440550 KOČNO–KRHLANKO–NOVAK 440100 2565 pov. ali dostop.
124 941332 941331 PRETREŽ H. ŠT. 30 650 pov. ali dostop.
125 941333 941332 PRETREŽ–FAROVEC 440550 1445 pov. ali dostop.
126 941334 941331 PRETREŽ–DORIČ DORIČ 150 pov. ali dostop.
127 941335 941331 PRETREŽ–KRESNIK KRESNIK 250 pov. ali dostop.
128 941340 941341 440550 FAROVEC I 440550 360 pov. ali dostop.
129 941350 941351 440550 FAROVEC–LEPEJ LEPEJ 600 pov. ali dostop.
130 941360 941361 440550 KRAJNC–RIBNIK RIBNIK 460 pov. ali dostop.
131 941370 941371 240020 ČREŠNJEVEC SP. N. VAS 26 JURIČ 550 pov. ali dostop.
132 941380 941381 240020 VRHLOGA–POGOREVC POGOREVC 250 pov. ali dostop.
133 941390 941391 240020 VRHLOGA–FRLEŽ FRLEŽ 120 pov. ali dostop.
134 941400 941401 240020 VRHLOGA–ŠOŠTAR ŠOŠTAR 110 pov. ali dostop.
135 941410 941411 941170 ČREŠNJEVEC–SP. NOVA VAS 440160 810 pov. ali dostop.
136 941420 941421 440160 SP. NOVA VAS I 941420 212 pov. ali dostop.
137 941430 941431 440100 JEZE–MAJAL MAJAL 220 pov. ali dostop.
138 941440 941441 440160 SP. NOVA VAS II 941480 635 pov. ali dostop.
139 941442 941441 SP. NOVA VAS III 941480 353 pov. ali dostop.
140 941450 941451 440160 SP. NOVA VAS–VELENIK M3–3 1427 pov. ali dostop.
141 941460 941461 440160 SP. NOVA VAS–HOSTEJ HOSTEJ 215 pov. ali dostop.
142 941470 941471 440160 SP. NOVA VAS–ODDAJNIK ODDAJNIK 140 pov. ali dostop.
143 941480 941481 440160 EMI–NOVA VAS 440160 1240 pov. ali dostop.
144 941490 941491 440160 NOVA VAS–VELENIK G I 2 850 pov. ali dostop.
145 941500 941501 R I 219 CIGONCA–JAVŠOVEC JAVŠOVEC 1100 pov. ali dostop.
146 941502 941501 CIGONCA–GOSAK GOSAK 1015 pov. ali dostop.
147 941510 941511 R I 219 CIGONCA–FARMA FARMA 180 pov. ali dostop.
148 941520 941521 R I 219 CIGONCA–VRATAR VRATAR 385 pov. ali dostop.
149 941530 941531 R I 219 VIDEŽ–KOSMOS H. ŠT. 46 175 pov. ali dostop.
150 941540 941541 R I 219 VIDEŽ (GOZD)–NAPAST 440100 1830 pov. ali dostop.
151 941550 941551 440370 VIDEŽ–KAC KAC 1270 pov. ali dostop.
152 941560 941561 440370 VIDEŽ–FRANC LESKOVAR–FREGL 440370 560 pov. ali dostop.
153 941570 941571 440370 VIDEŽ I H. ŠT. 20 430 pov. ali dostop.
154 941572 440370 VIDEŽ–RIBNIK RIBNIKI 550 pov. ali dostop.
155 941580 941581 440370 VIDEŽ II R I 219 807 pov. ali dostop.
156 941582 941581 VIDEŽ–VEHOVAR VEHOVAR 110 pov. ali dostop.
157 941583 941581 VEHOVAR–LESKOVAR 440370 94 pov. ali dostop.
158 941590 941591 R I 219 CIGONCA–LOVSKI DOM LOVSKI DOM 481 pov. ali dostop.
159 941600 941601 440350 CIGONCA–LOPAN LOPAN 350 pov. ali dostop.
160 941610 941611 440350 CIGONCA–AGROCOM R II 430 1560 pov. ali dostop.
161 941620 941621 440350 CIGONCA–KOROŠEC KOROŠEC 240 pov. ali dostop.
162 941630 941631 440360 LEVIČ–KRČEVIJEK KRČEVIJEK 933 pov. ali dostop.
163 941632 941631 LEVIČ–MEGLIČ MEGLIČ 260 pov. ali dostop.
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164 941640 941641 440330 PREPUŽ–LENTIČ LENTIČ 1376 pov. ali dostop.
165 941650 941651 941652 GOLOB–KAVKLER–FERENTAŠ FERENTAŠ 330 pov. ali dostop.
166 941652 440470 KLEMENC–SV. TRIJE KRALJI 440490 1280 pov. ali dostop.
167 941660 941661 440470 SAGADIN–VOVK VOVK 500 pov. ali dostop.
168 941662 941661 POTISK–MODRAŽE 943111 350 pov. ali dostop.
169 941670 941671 440480 SAGADIN–ŠPEC ŠPEC 330 pov. ali dostop.
170 941680 941681 440480 LAPORJE–MEŽNAR MEŽNAR 130 pov. ali dostop.
171 941690 941691 440470 JUREK–HUDIČEK HUDIČEK 210 pov. ali dostop.
172 941700 941701 440100 DEV–GANZITI GANZITI 400 pov. ali dostop.
173 941710 941711 440480 KAVKLER–POTISK 941721 660 pov. ali dostop.
174 941720 941721 440100 GRADIČ–ZASEDI–ROBAR 941731 2142 pov. ali dostop.
175 941722 941721 ZASEDI–PERK PERK 250 pov. ali dostop.
176 941723 941721 KAPELA–HAJŠEK HAJŠEK 300 pov. ali dostop.
177 941730 941731 440100 HOŠNICA–KOČNO 380410 3015 pov. ali dostop.
178 941732 440100 KRIŽANEC ERKER 941731 103 pov. ali dostop.
179 941733 941731 ROBAR–LONČARIČ LONČARIČ 250 pov. ali dostop.
180 941734 941731 KAVKLER–ČEBULAR ČEBULAR 600 pov. ali dostop.
181 941740 941741 440410 HOŠNICA–KRIŽNI VREH R I 219 1607 pov. ali dostop.
182 941742 941741 LAPORJE–BRENCE BRENCE 210 pov. ali dostop.
183 941750 941751 440430 SINIČ–JUG 941741 1170 pov. ali dostop.
184 941752 941751 JUG–ŠLAMBERGER 941741 280 pov. ali dostop.
185 941760 941761 440450 HOŠNICA–FLORJANČIČ FLORJANČIČ 590 pov. ali dostop.
186 941770 941771 440410 IVIČ–STRGAR STRGAR 490 pov. ali dostop.
187 941780 941781 440410 URŠIČ–SP. BREŽNICA R I 219 866 pov. ali dostop.
188 941790 941791 R I 219 ERGARTNER–POLANEC POLANEC 870 pov. ali dostop.
189 941800 941801 440440 CELAN–POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 245 pov. ali dostop.
190 941810 941811 440440 ONIČ–RAK 440100 655 pov. ali dostop.
191 941830 941831 440410 DRAŠKOVIČ–ZORKO 440100 773 pov. ali dostop.
192 941840 941841 440410 CERKEV–POKOPALIŠČE 941801 290 pov. ali dostop.
193 941850 941851 440440 LAPORJE–LAPORSKA GORCA H. ŠT. 24 300 pov. ali dostop.
194 941860 941861 440410 ONIČ–KAC KAC 273 pov. ali dostop.
195 941870 941871 440410 ŠOLA–ŠTIMEC ŠTIMEC 170 pov. ali dostop.
196 941880 941881 440430 LEŠNIK–SOVIČ SOVIČ 450 pov. ali dostop.
197 941890 941891 R I 219 OREŠIČ–RAZGOR 440380 1540 pov. ali dostop.
198 941892 941891 MAJHEN–MARGUČ MARGUČ 414 pov. ali dostop.
199 941900 941901 R I 219 KREŠNIK–POLANEC POLANEC 350 pov. ali dostop.
200 941910 941911 R I 219 KAPELCA–ŽELEZNICA ŽELEZNICA 450 pov. ali dostop.
201 941920 941921 R I 219 AUER–KUHAR KUHAR 250 pov. ali dostop.
202 941930 941931 440360 ŽABLJEK–POTOČNIK POTOČNIK 150 pov. ali dostop.
203 941940 941941 440360 JANČIČ–ROŽNA DOLINA ROŽNA DOLINA 810 pov. ali dostop.
204 941942 941941 ROŽNA DOLINA–ŽIST ŽIST 630 pov. ali dostop.
205 941950 941951 440360 JANČIČ–IRŠIČ IRŠIČ 500 pov. ali dostop.
206 941960 941961 440360 STUPAN–KNEZ KNEZ 100 pov. ali dostop.
207 941970 941971 440360 ŠKET–SAGADIN SAGADIN 430 pov. ali dostop.
208 941980 941981 440360 LESKOVAR–MEGLIČ MEGLIČ 310 pov. ali dostop.
209 941990 941991 440390 KOTNIK–GANZITI GANZITI 910 pov. ali dostop.
210 942000 941201 942002 RAZBORŠEK–MAJHEN MAJHEN 230 pov. ali dostop.
211 941202 440380 RAZBORŠEK–ŽIST ŽIST 310 pov. ali dostop.
212 942010 942011 440380 RAZGOR–GODEC GODEC 300 pov. ali dostop.
213 942020 942021 440460 KRASNA–KORUN KORUN 2700 pov. ali dostop.
214 942022 942021 KLEČE–KOVAČIČ KOVAČIČ 250 pov. ali dostop.
215 942023 942021 STUDENICE–KRASNA H. ŠT. 23 160 pov. ali dostop.
216 942024 942021 KLEČE–VEILGUNI VEILGUNI 250 pov. ali dostop.
217 942030 942031 942021 KRASNA–SP. HRASTOVEC VEILGUNI 2283 pov. ali dostop.
218 942032 942031 KRASNA–KOLAR KOLAR 250 pov. ali dostop.
219 942040 942041 942021 ZG. HRASTOVEC–BERVENO 947131 3000 pov. ali dostop.
220 942042 942041 HRASTOVEC–HIŠA ŠT. 39 HIŠA ŠT. 39 310 pov. ali dostop.
221 942043 942041 KRASNA–LESNIKA V. LESNIKAR 600 pov. ali dostop.
222 942044 942045 LEŠNIK–KLEČE 942041 720 pov. ali dostop.
223 942045 942041 LEŠNIK–BOČ LORBER 2000 pov. ali dostop.
224 942046 942045 HRASTOVEC–FUKS FUKS 320 pov. ali dostop.
225 942047 942045 LEŠNIK–BOČ BAZEN 350 pov. ali dostop.
226 942048 942045 VODOVŠEK–BOČ GOZD 752 pov. ali dostop.
227 942049 942048 BOČ– LEŠNIK–VODOVŠEK VODOVŠEK 300 pov. ali dostop.
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228 942050 942051 942021 POSLEK–LEŠNIK KORUN 700 pov. ali dostop.
229 942052 942051 POSLEK–MATOŠ–HORVAT HORVAT 500 pov. ali dostop.
230 942053 942052 STUDENICE–HORVAT HORVAT 300 pov. ali dostop.
231 942060 942061 942021 KLEČE–PRIHOVA–BOČ 642 1800 pov. ali dostop.
232 942062 942061 KLEČE–LEŠNIK LEŠNIK 380 pov. ali dostop.
233 942070 942071 440460 STUDENICE–DO BAZENOV DO BAZENOV 520 pov. ali dostop.
234 942080 942081 947180 STARI GRAD–BOZENŠEK BOZENŠEK 200 pov. ali dostop.
235 942090 942091 642 BOČ–LOVSKI DOM LOVSKI DOM 370 pov. ali dostop.
236 943000 943001 440460 STUDENICE–LONČARIČ–PLAHUTA SAMOSTUR 420 pov. ali dostop.
237 943010 943011 440460 STUDENICE–SAMOSTAN SAMOSTAN 155 pov. ali dostop.
238 943012 943011 STUDENICE–KAMNOLOM–BOČ 642 970 pov. ali dostop.
239 943020 943021 440460 STUDENICE–OGRIZEK–REH 642 425 pov. ali dostop.
240 943022 943021 STUDENICE–PUMPA PUMPA 120 pov. ali dostop.
241 943023 943021 STUDENICE–POD BOČ DRAVINJA 300 pov. ali dostop.
242 943030 943031 R III 688 MODRAŽE–MODRAŽE RIBNIK 750 pov. ali dostop.
243 943032 943031 MODRAŽE I R III 688 250 pov. ali dostop.
244 943040 943041 R III 688 GLOBOKO–MODRAŽE DRAVINJA 400 pov. ali dostop.
245 943050 943051 R III 688 GLOBOKO–ŠTATENBERG 440490 900 pov. ali dostop.
246 943060 943061 R III 688 MODRAŽE–PIRŠ JELKA PIRŠ 257 pov. ali dostop.
247 943070 943071 R III 688 GLOBOKO–MODRAŽE R III 688 895 pov. ali dostop.
248 943072 943071 GLOBOKO–VIDIČ 943081 630 pov. ali dostop.
249 943080 943081 R III 688 MODRAŽE–HRASTJE–JUG–KOLAR KOLAR 1200 pov. ali dostop.
250 943082 943081 MODRAŽE–KOLAR H. ŠT. 25 150 pov. ali dostop.
251 943083 943081 MODRAŽE–TERZINSKI TERZINSKI 170 pov. ali dostop.
252 943090 943091 440480 MODRAŽE–KVAS KVAS 750 pov. ali dostop.
253 943092 943091 MODRAŽE–JUG JUG 300 pov. ali dostop.
254 943093 943091 MODRAŽE–ESIH ESIH 200 pov. ali dostop.
255 943100 943101 941661 JURHEC–KNEZ 943111 150 pov. ali dostop.
256 943110 943111 941662 HRASTJE–KNEZ KNEZ 580 pov. ali dostop.
257 943120 943121 440470 NOVAKE–JUG JUG 700 pov. ali dostop.
258 943130 943131 440470 DETIČEK–PLANINC 440470 850 pov. ali dostop.
259 943140 943141 R III 688 VEILGUNI–SAGADIN SAGADIN 50 pov. ali dostop.
260 943150 943151 R III 688 LEŠNIK–KOREZ KOREZ 120 pov. ali dostop.
261 943160 943161 R III 688 NOVAKE–VEILGUNI–KURNUK KURNIK 150 pov. ali dostop.
262 943170 943171 R III 688 KOSERNIK–MUSTAFA–DAJČMAN 943130 770 pov. ali dostop.
263 943180 943181 440450 ML.–KEŠPERT KEŠPERT 1340 pov. ali dostop.
264 943182 943181 KRIŽEČA VAS–MAJER 943170 730 pov. ali dostop.
265 943190 943191 440450 KRIŽEČA VAS–SV. LUCIJA–STUDENICE R III 688 675 pov. ali dostop.
266 943200 943201 440450 KRIŽEČA VAS–KIDRIČ KIDRIČ 635 pov. ali dostop.
267 943202 440450 KRIŽEČA VAS–VANTUR 943201 305 pov. ali dostop.
268 943210 943211 440450 KRIŽEČA VAS–JUG JUG 720 pov. ali dostop.
269 943212 943211 KRIŽEČA VAS–KEŠPERK KEŠPERK 500 pov. ali dostop.
270 943220 943221 440450 BREZJE–BABŠEK BABŠEK 200 pov. ali dostop.
271 943230 943231 440450 BREZJE–KRIŽIŠČE–POHOLKA R III 688 1915 pov. ali dostop.
272 943232 943231 STUDENICE–KODRIČ KODRIČ 100 pov. ali dostop.
273 943240 943241 R III 688 STUDENICE–LOVRENČAK LOVRENČAK 300 pov. ali dostop.
274 943242 R III 688 STUDENICE–KAJŽER KAJŽER 100 pov. ali dostop.
275 943250 943251 R III 688 STUDENICE–KUNSTEK KUNSTEK 120 pov. ali dostop.
276 943260 943261 947271 BREZJE–VOVŠEK VOVŠEK 300 pov. ali dostop.
277 943270 943271 440450 BREZJE–KITEK KITEK 600 pov. ali dostop.
278 943280 943281 440040 CESTA NA BREZNO–GOLOB GOLOB 507 pov. ali dostop.
279 943282 943281 GABERNIK–ODCEP BREZNO PETER 450 pov. ali dostop.
280 943290 943291 440030 OGLJENŠAK–MAROF 440040 3000 pov. ali dostop.
281 943292 943291 KOČNO–LESKOVAR LESKOVAR 380 pov. ali dostop.
282 943300 943301 943410 KOČNO–MLIN 440020 900 pov. ali dostop.
283 943302 943301 MLIN–PUKL PUKL 220 pov. ali dostop.
284 943310 943311 440020 OGLJENŠAK–PRISTOVNIK PRISTOVNIK 200 pov. ali dostop.
285 943320 943321 440020 OGLJENŠAK–REPNIK REPNIK 290 pov. ali dostop.
286 943330 943331 440020 OGLJENŠAK–MARKOVIČ MARKOVIČ 100 pov. ali dostop.
287 943340 943341 440030 OGLJENŠAK–LESKOVAR 440030 410 pov. ali dostop.
288 943350 943351 440030 KOČNO–REBERNAK REBERNAK 300 pov. ali dostop.
289 943360 943361 440030 KOČNO–GRADEJ GRADEJ 100 pov. ali dostop.
290 943370 943371 440010 BUKOVEC–LUNEŽNIK LUNEŽNIK 150 pov. ali dostop.
291 943380 943381 440010 BUKOVEC–KOSI J. KOSI J. 200 pov. ali dostop.



Stran 700 / Št. 8 / 10. 2. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste Konec Dol. v Namen Preos.
št. ceste odseka na na občini uporabe dol. v sos.

v m občini v m

292 943390 943391 440010 BUKOVEC–MARENEC MARENEC 400 pov. ali dostop.
293 943400 943401 440010 BUKOVEC–FREGL FREGL 150 pov. ali dostop.
294 943410 943411 440030 ZG. POLSKAVA–KOČNO PODLESNIK 303 pov. ali dostop.
295 943420 943431 440010 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC PODKRIŽNIK 300 pov. ali dostop.
296 943430 943421 440010 BUKOVEC–LOKMIRCE LOKMIRCE 400 pov. ali dostop.
297 943440 943441 440010 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC JURJEC 133 pov. ali dostop.
298 943450 943451 440010 ZG. POLSKAVA–KOČNO LEVA 82 pov. ali dostop.
299 943452 943451 KOROŠEC–ARBAJTER ARBAJTER 373 pov. ali dostop.
300 943460 943461 440030 KERŠIČ–KOREN KOREN 348 pov. ali dostop.
301 943470 943471 440030 ZG. POLSKAVA–PLIBERŠEK PLIBERŠEK 92 pov. ali dostop.
302 943480 943481 440030 ZG. POLSKAVA–KOČNO KOREN 175 pov. ali dostop.
303 943490 943491 440010 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC RAVŠAR 488 pov. ali dostop.
304 943492 943491 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC 440010 1314 pov. ali dostop.
305 943493 943492 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC KOREN 180 pov. ali dostop.
306 943500 943501 440010 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC ROT 192 pov. ali dostop.
307 943510 943511 440010 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC ŠETAR 86 pov. ali dostop.
308 943520 943521 440010 BUKOVEC–KOREN H–ŠT–25 220 pov. ali dostop.
309 943522 943521 BUKOVEC–KOREN H–ŠT. 27 150 pov. ali dostop.
310 943530 943531 440010 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC KOREN 191 pov. ali dostop.
311 943540 943541 R II 430 ZG. POLSKAVA–LOVSKI DOM LOVSKI DOM 356 pov. ali dostop.
312 943542 943541 ZG. POLSKAVA–RESMAN RESMAN 306 pov. ali dostop.
313 943550 943551 440610 KANCLERJEVA UL. FIŠER 61 pov. ali dostop.
314 943560 943561 440600 TRUBARJEVA UL. H. ŠT. 9 163 pov. ali dostop.
315 943570 943571 440600 LAMPRETOVA UL. BRATES 108 pov. ali dostop.
316 943580 943581 R II 430 HRIBARJEVA BRAČKO 160 pov. ali dostop.
317 943590 943591 R II 430 POHORSKI BATALJON 943591 810 pov. ali dostop.
318 943592 943591 VOŠNJAKOVA UL. 943591 350 pov. ali dostop.
319 943593 943591 VINTERJEVA UL. 943581 398 pov. ali dostop.
320 943594 943593 FINŽGARJEVA UL. H. ŠT. 8 175 pov. ali dostop.
321 943600 943601 440010 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC 943951 475 pov. ali dostop.
322 943602 943601 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC ŽIGART 152 pov. ali dostop.
323 943610 943611 440010 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC H. ŠT. 15 153 pov. ali dostop.
324 943612 943601 ZG. POLSKAVA–BUKOVEC 943623 284 pov. ali dostop.
325 943620 943621 943951 KAJUHOVA UL. I H. ŠT. 50 425 pov. ali dostop.
326 943622 943621 KAJUHOVA UL. II 943612 265 pov. ali dostop.
327 943623 943622 BUKOVEC H. ŠT. 48 100 pov. ali dostop.
328 943624 943623 KAJUHOVA UL. III H. ŠT. 19 75 pov. ali dostop.
329 943625 943622 KAJUHOVA UL. IV H. ŠT. 23 92 pov. ali dostop.
330 943630 943631 440610 ZG. POLSKAVA–POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 190 pov. ali dostop.
331 943640 943641 R II 430 ZG. POLSKAVA I 943651 820 pov. ali dostop.
332 943650 943651 R II 430 JURČIČEVA UL. 440610 1569 pov. ali dostop.
333 943670 943671 440620 SELE–AMON AMON 180 pov. ali dostop.
334 943680 943681 440610 ZG. POLSKAVA–SELE H. ŠT. 1 196 pov. ali dostop.
335 943682 943681 ZG. POLSKAVA–SELE H. ŠT. 4 106 pov. ali dostop.
336 943683 943681 ZG. POLSKAVA–SELE H. ŠT. 11A 850 pov. ali dostop.
337 943690 943691 440620 SELE–KERŠIČ KERŠIC 320 pov. ali dostop.
338 943700 943701 440620 POKOŠE–BELA BELA 120 pov. ali dostop.
339 943710 943711 943650 ŠTUKI–KUKAVA–LIPEKI LIPEKI 520 pov. ali dostop.
340 943712 943711 ŠTUKI–SELE 943690 730 pov. ali dostop.
341 943720 943721 940860 ZG. POLSKAVA–BAVRIA BAVARIA 200 pov. ali dostop.
342 943730 943731 R II 430 ZG. POLSKAVA–GRAD GRAD 220 pov. ali dostop.
343 943740 943741 940860 VODNIKOVA UL. H. ŠT. 12 88 pov. ali dostop.
344 943750 943751 R II 430 POKOŠE RIBNIKI RIBNIKI 488 pov. ali dostop.
345 943752 943751 JAVERNIŠKA 440620 273 pov. ali dostop.
346 943760 943761 440040 GABERNIŠKA–ŠOŠTAR ŠOŠTAR 100 pov. ali dostop.
347 943770 943771 440040 GABERNIK–PLIBERŠEK PLIBERŠEK 300 pov. ali dostop.
348 943780 943781 440040 GABERNIK–MOK MOK 300 pov. ali dostop.
349 943790 943791 440040 GABERNIK–NOVAK NOVAK 150 pov. ali dostop.
350 943800 943801 440040 GABERNIK–JESENEK JESENEK 210 pov. ali dostop.
351 943810 943811 440040 ZORKO EME 440060 415 pov. ali dostop.
352 943820 943821 440040 ZLODEJ–GUBČEVA UL. R II 430 2270 pov. ali dostop.
353 943822 943821 GABERNIK–ZORKO 943821 670 pov. ali dostop.
354 943823 943821 GABERNIK–ZLODAJ ZLODAJ 220 pov. ali dostop.
355 943824 943821 GABERNIK–MEDVED MEDVED 150 pov. ali dostop.
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356 943825 943823 MAJALOV ŠTOK–VIKENDI 943833 400 pov. ali dostop.
357 943826 943821 GUBČEVA ULICA PLOŠENJAK 100 pov. ali dostop.
358 943827 943821 GREMBERŠKA UL. 943871 296 pov. ali dostop.
359 943830 943831 R II 430 POH. ULICA I PIPENBAHER 820 pov. ali dostop.
360 943832 943831 POH. ULICA II 943821 341 pov. ali dostop.
361 943833 943831 POH. ULICA III KOVAČ,

LUGARIČ 690 pov. ali dostop.
362 943834 943831 GABERNIK–LIPUŠ LIPUŠ 100 pov. ali dostop.
363 943835 943831 GABERNIK–POTOČNIK POTOČNIK 80 pov. ali dostop.
364 943840 943841 R II 430 KETEJEVA UL. KERŠIČ 140 pov. ali dostop.
365 943850 943851 R II 430 AŠKERČEVA H. ŠT. 8 95 pov. ali dostop.
366 943860 943861 943821 PREŽIHOVA UL. 943862 264 pov. ali dostop.
367 943862 R II 430 GREGORČIČEVA FRIM 354 pov. ali dostop.
368 943870 943871 440020 POHORSKI ODRED I 943821 387 pov. ali dostop.
369 943872 943871 ULICA POH. ODREDA II FREŠER 100 pov. ali dostop.
370 943880 943881 R II 430 GREMBERŠKA UL. 943827 274 pov. ali dostop.
371 943882 943881 CANKARJEVA UL. H. Š. 15 122 pov. ali dostop.
372 943883 943881 ŽUPANČIČEVA UL. I H. ŠT. 16 114 pov. ali dostop.
373 943884 943883 ŽUPANČIČEVA UL. II ALBREHT 72 pov. ali dostop.
374 943885 943881 BRAČIČEVA UL. 440020 312 pov. ali dostop.
375 943890 943891 943901 OGLJENŠAK–DORIČ 943892 510 pov. ali dostop.
376 943892 943952 BUKOVEC–DORIČ DORIČ 150 pov. ali dostop.
377 943893 943901 PREŠERNOVA UL. 943911 300 pov. ali dostop.
378 943900 943901 R II 430 MLADINSKA UL. 440020 659 pov. ali dostop.
379 943902 943901 DOM KULTURE–KOBALE KOBALE 150 pov. ali dostop.
380 943910 943911 943901 INGOLIČEVA GAJŠT 600 pov. ali dostop.
381 943912 943911 ŠERCERJEVA UL. I BABNIK 50 pov. ali dostop.
382 943913 943911 ŠERCERJEVA UL II. BANDELJ 50 pov. ali dostop.
383 943914 943911 MED BLOKI BLOK 115 pov. ali dostop.
384 943920 943921 R II 430 ZG. POLSKAVA–CEHTL CEHTL 150 pov. ali dostop.
385 943930 943931 440030 ZG. POLSKAVA–KOČNO KERŠIČ 500 pov. ali dostop.
386 943940 943941 943831 ZG. POLSKAVA–TANKO TANKO 280 pov. ali dostop.
387 943950 943951 R II 430 VINOGRADNIŠKA ULICA I 943601 825 pov. ali dostop.
388 943952 943951 VINOGRADNIŠKA ULICA II FERK 200 pov. ali dostop.
389 943960 943961 R II 430 KLOPCE–RITOZNOJ 440060 1786 pov. ali dostop.
390 943962 943961 ŠENTOVEC–RABIČ RABIČ 250 pov. ali dostop.
391 943970 943971 R II 430 KLOPCE–ŽGAJNER ŽGAJNER 380 pov. ali dostop.
392 943980 943981 440040 GABERNIŠKA–VIKENDI H. ŠT. 7 150 pov. ali dostop.
393 943990 943991 440040 GABERNIŠKA–ŠKRJANC ŠKRJANC 160 pov. ali dostop.
394 944000 944001 R II 430 KLOPCE–KAPUN KAPUN 400 pov. ali dostop.
395 944002 944001 KLOPCE–LIPOGLAV LIPOGLAV 100 pov. ali dostop.
396 944010 944011 R II 430 KLOPCE–BRUMEC BRUMEC 270 pov. ali dostop.
397 944012 944011 KLOPCE–KOS KOS 190 pov. ali dostop.
398 944020 944021 R II 430 KLOPCE–AČKO AČKO 120 pov. ali dostop.
399 944030 944031 R II 430 KLOPCE–DROBNIKAR DROBNIKAR 160 pov. ali dostop.
400 944040 944041 R II 430 KLOPCE–VIADUKT DEVINA M3–3 1425 pov. ali dostop.
401 944050 944051 R II 430 KLOPCE–PREGL PREGL 150 pov. ali dostop.
402 944060 944061 R II 430 KLOPCE–DEVINA 440060 1405 pov. ali dostop.
403 944062 944061 ŠENTOVEC–KRIŽAN KRIŽAN 150 pov. ali dostop.
404 944070 944071 440060 ŠENTOVEC–KOLEK KOLEK 920 pov. ali dostop.
405 944072 944071 ŠENTOVEC–VRENTUŠA VRENTUŠA 170 pov. ali dostop.
406 944080 944081 440060 ŠENTOVEC–KLAJDERIČ KLAJDERIČ 340 pov. ali dostop.
407 944082 944081 ŠENTOVEC–PIŠOTEK PIŠOTEK 820 pov. ali dostop.
408 944090 944091 440060 ŠENTOVEC–PLIBERŠEK PLIBERŠEK 400 pov. ali dostop.
409 944092 944091 ŠENTOVEC–JAVORNIK JAVORNIK 400 pov. ali dostop.
410 944100 944101 440060 DEVINA–KLOPCE R II 430 1410 pov. ali dostop.
411 944102 944101 DEVINA–HREN HREN 190 pov. ali dostop.
412 944103 944101 DEVINA–FIDLER 944102 70 pov. ali dostop.
413 944110 944111 440060 DEVINA–TARKUŠ TARKUŠ 100
414 944120 944121 940120 DEVINA I H. ŠT. 5 200 pov. ali dostop.
415 944130 944131 ZA

CERKVIJO TRG SVOBODE–TRG A. ŠARHA R II 430 240 pov. ali dostop.
416 944140 944141 440060 A. ŠARH–ŠENTOVEC 440050 350 pov. ali dostop.
417 944150 944151 440050 ŠENTOVEC–TURNER TURNER 290 pov. ali dostop.
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418 944152 944151 ŠENTOVEC–MAJCEN MAJCEN 140 pov. ali dostop.
419 944160 944161 440050 DEVINA–VISOČNIK 440060 500 pov. ali dostop.
420 944170 944171 440050 ŠENTOVEC–SP. PREBUKOVJE H. ŠT. 15 1138 pov. ali dostop.
421 944172 944171 KOVAČA VAS–TOMAŽIČ TOMAŽIČ 170 pov. ali dostop.
422 944180 944181 440050 ŠENTOVEC–MARKEŽ MARKEŽ 160 pov. ali dostop.
423 944190 944191 440050 SP. PREBUKOVJE–AJD AJD 855 pov. ali dostop.
424 944200 944201 440050 AJD–KOBALE KOBALE 130 pov. ali dostop.
425 944210 944211 946081 SP. PREBUKOVJE–RITOZNOJ 440050 920 pov. ali dostop.
426 944212 944211 RITOZNOJ–JELEN JELEN 170 pov. ali dostop.
427 944213 944211 RITOZNOJ–VIKENDI H. ŠT. 64B 100 pov. ali dostop.
428 944220 944221 440060 RITOZNOJ–AČKO AČKO 200 pov. ali dostop.
429 944230 944231 440060 RITOZNOJ–PRISTOVNIK PRISTOVNIK 500 pov. ali dostop.
430 944240 944241 440060 RITOZNOJ–REPNIK REPNIK 150 pov. ali dostop.
431 944250 944251 440060 RITOZNOJ–PREGL PREGL 550 pov. ali dostop.
432 944260 944261 440190 GAJŠEK–SLAK–MLAKAR MLAKAR 1195 pov. ali dostop.
433 944262 944261 BRDNIK–MLAKAR 944341 400 pov. ali dostop.
434 944270 944271 944261 VISOLE–REPNIK REPNIK 240 pov. ali dostop.
435 944272 944271 VISOLE–JAVORNIK JAVORNIK 52 pov. ali dostop.
436 944273 944271 VISOLE–GORJANCI GORJANCI 182 pov. ali dostop.
437 944280 944281 440110 BUČAR–KIKL KIKL 392 pov. ali dostop.
438 944282 944281 VISOLE I H. ŠT. 12 195 pov. ali dostop.
439 944290 944291 440110 TRANSF.–ŠPES ŠPES 725 pov. ali dostop.
440 944300 944301 440110 KRUDER–HOHLER HOHLER 145 pov. ali dostop.
441 944310 944311 440110 ŠKRIPAČ–ČRNA VILA ČRNA VILA 460 pov. ali dostop.
442 944312 944311 VISOLE II H. ŠT. 66 160 pov. ali dostop.
443 944313 944311 VISOLE–LEŠNIK LEŠNIK 103 pov. ali dostop.
444 944320 944321 440110 MIMO SPOMENIKA 440110 1285 pov. ali dostop.
445 944322 944321 VISOLE III H. ŠT. 62 140 pov. ali dostop.
446 944323 944322 VISOLE IV H. ŠT. 68B 120 pov. ali dostop.
447 944324 944321 VISOLE V H. ŠT. 87 200 pov. ali dostop.
448 944325 944321 VISOLE VI 944321 192 pov. ali dostop.
449 944330 944331 440110 VISOLE–LESKOVAR LESKOVAR 370 pov. ali dostop.
450 944340 944341 440110 TINJSKA C.–JELEN 440110 742 pov. ali dostop.
451 944342 944341 PROTI SEKOLCU SEKOLEC 150 pov. ali dostop.
452 944343 944341 VISOLE–JOVANOVIČ JOVANOVIČ 380 pov. ali dostop.
453 944344 944341 VISOLE–RISTIČ RISTIČ 50 pov. ali dostop.
454 944350 944351 440110 VISOLE VII H. ŠT. 108 100 pov. ali dostop.
455 944360 944361 440110 VISOLE VIII H. ŠT. 53 90 pov. ali dostop.
456 944370 944371 440150 PRISTOVNIK– ZORKO ZORKO 355 pov. ali dostop.
457 944380 944381 440150 KMET. Z.–KOREZ KOREZ 1500 pov. ali dostop.
458 944390 944391 440150 KOLAR–LEŠNIK LEŠNIK 620 pov. ali dostop.
459 944392 944391 KOVAČA VAS–KAPUN KAPUN 850 pov. ali dostop.
460 944400 944401 940071 ODCEP DO FREŠAR FREŠAR 160 pov. ali dostop.
461 944410 944411 940071 KOVAČA VAS I H. ŠT. 15 120 pov. ali dostop.
462 944420 944421 440140 KOVAČA VAS–PLIBERŠEK PLIBERŠEK 320 pov. ali dostop.
463 944422 944421 KOVAČA VAS–KEKEC KEKEC 100 pov. ali dostop.
464 944430 944431 440140 KOVAČA VAS II 440140 370 pov. ali dostop.
465 944440 944441 440140 KOVAČA VAS–JAUŠEVEC JAUŠEVEC 260 pov. ali dostop.
466 944450 944451 440170 REBERNAK–RAKUŠA RAKUŠA 470 pov. ali dostop.
467 944452 944451 KOVAČA VAS–DAVŠEK DAVŠEK 120 pov. ali dostop.
468 944453 440170 KOVAČA VAS III H. ŠT. 122 180 pov. ali dostop.
469 944460 944461 440170 KOVAČA VAS IV H. ŠT. 116 510 pov. ali dostop.
470 944462 944461 KOVAČA VAS–PINKEC PINKEC 370 pov. ali dostop.
471 944470 944471 440170 ZG. BISTRICA–FLUHER FLUHER 540 pov. ali dostop.
472 944480 944481 440170 ZG. BISTRICA–KERŠIČ KERŠIČ 285 pov. ali dostop.
473 944490 944491 440170 ZG. BISTRICA–JUHART JUHART 700 pov. ali dostop.
474 944500 944501 440170 MALE–NOVA G.–ZG. BIST. 440180 2350 pov. ali dostop.
475 944502 944501 ZG. BISTRICA I H. ŠT. 200 180 pov. ali dostop.
476 944510 944511 440170 GAŠP. HRAM–KLOKOČOVNIK KLOKOČOVNIK 790 pov. ali dostop.
477 944512 944521 ZG. BISTRICA II 944501 150 pov. ali dostop.
478 944520 944521 440140 ZG. BISTRICA III 944511 310 pov. ali dostop.
479 944530 944531 441010 TIRGOT–ROBNIK ROBNIK 500 pov. ali dostop.
480 944532 944531 ZG. BISTRICA–DOVNIK DOVNIK 180 pov. ali dostop.
481 944540 944541 440140 KOVAČA VAS V H. ŠT. 142 100 pov. ali dostop.
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482 944550 944551 441010 ZG. BISTRICA–FIŠINGER FIŠINGER 190 pov. ali dostop.
483 944560 944561 440180 ZG. BISTRICA IV H. ŠT. 152 510 pov. ali dostop.
484 944570 944571 440180 ZG. BISTRICA V H. ŠT. 214 150 pov. ali dostop.
485 944580 944581 440180 ZG. BISTRICA VI H. ŠT. 128 110 pov. ali dostop.
486 944590 944591 440110 ZG. BISTRICA–SIMONČIČ SIMONČIČ 760 pov. ali dostop.
487 944600 944601 440350 SP. LOŽNICA–UNTERLEHNER UNTERLEHNER 237 pov. ali dostop.
488 944610 944611 R III 700 SP. LOŽNICA–SP. VISOLE VINTER 1818 pov. ali dostop.
489 944612 944611 SP. LOŽNICA–JURIČ JURIČ 203 pov. ali dostop.
490 944620 944621 R II 430 SP. LOŽNICA–PAVLUN PAVLUN 664 pov. ali dostop.
491 944622 944621 SP. LOŽNICA I 944611 677 pov. ali dostop.
492 944630 944631 DROLC DROLC–SP. LOŽNICA 944611 1223 pov. ali dostop.
493 944640 944641 944651 SP. LOŽNICA–ŠORN ŠORN 388 pov. ali dostop.
494 944650 944651 440320 VRHOLE–SP. LOŽNICA R III 700 1397 pov. ali dostop.
495 944652 944651 VRHOLE–KRESNIK KRESNIK 380 pov. ali dostop.
496 944660 944661 440320 VRHOLE PUČNIK 944720 610 pov. ali dostop.
497 944670 944671 440320 VRHOLE I H. ŠT. 78 190 pov. ali dostop.
498 944680 944681 945041 VRHOLE II 440320 490 pov. ali dostop.
499 944690 944691 440320 VRHOLE–MLAKAR MLAKAR 340 pov. ali dostop.
500 944700 944701 440320 VINARJE–KOSI KOSI 500 pov. ali dostop.
501 944710 944711 440320 VINARJE–GULEK GULEK 285 pov. ali dostop.
502 944720 944721 440320 VINARJE–GRAD R II 430 1338 pov. ali dostop.
503 944730 944731 440320 VRHOLE–VINARJE 944720 1030 pov. ali dostop.
504 944740 944741 R II 430 PRELOGE–DANICA R II 430 215 pov. ali dostop.
505 944750 944751 440340 PRELOGE–KOTNIK KOTNIK 250 pov. ali dostop.
506 944752 440340 PRELOGE I 944751 230 pov. ali dostop.
507 944760 944761 440310 VRHOLE III 440310 263 pov. ali dostop.
508 944770 944771 R II 430 VRHOLE–KOLAR KOLAR 320 pov. ali dostop.
509 944780 944781 R II 430 VRHOLE IV H. ŠT. 2 205 pov. ali dostop.
510 944790 944791 440330 SEVEC–MARGUŠ MARGUŠ 380 pov. ali dostop.
511 944800 944801 440340 ŽUŽMAN–ŠTOK 440330 1917 pov. ali dostop.
512 944810 944811 R II 430 PRELOGE II 440330 80 pov. ali dostop.
513 944820 944821 440330 PRELOGE–BRDNIK BRDNIK 630 pov. ali dostop.
514 944830 944831 440430 PRELOGE–MLAKAR MLAKAR 170 pov. ali dostop.
515 944840 944841 440330 SEVEC–MIJATOVIČ MIJATOVIČ 200 pov. ali dostop.
516 944842 944841 SEVEC–HOJNIK HOJNIK 90 pov. ali dostop.
517 944850 944851 944800 PRELOGE–STANOVŠEK STANOVŠEK 200 pov. ali dostop.
518 944852 944851 PRELOGE–POLEGEK POLEGEK 350 pov. ali dostop.
519 944860 944861 440320 PRELOGE–KAPELA R II 430 500 pov. ali dostop.
520 944870 944871 944720 VINARJE–FRATNIK 440320 850 pov. ali dostop.
521 944880 944881 440320 VINARJE–PIŠOTEK PIŠOTEK 200 pov. ali dostop.
522 944890 944891 440320 VINARJE–HREN 944710 300 pov. ali dostop.
523 944892 944891 VINARJE–VENGUST VENGUST 150 pov. ali dostop.
524 944900 944901 440320 VINARJE–RATEJ RATEJ 150 pov. ali dostop.
525 944910 944911 440200 FOŠT–GOLČAR GOLČAR 1192 pov. ali dostop.
526 944912 944911 FOŠT–SLAK SLAK 114 pov. ali dostop.
527 944913 944911 FOŠT–ŠTEFANE ŠTEFANE 270 pov. ali dostop.
528 944914 944911 GLADOMES–JUSTINEK (GRIFIČ) JUSTINEK 150 pov. ali dostop.
529 944920 944921 947811 GRACEJ–AJD 440200 410 pov. ali dostop.
530 944930 944931 944941 GLADOMES–TIMOŠEK TIMOŠEK 180 pov. ali dostop.
531 944940 944941 R III 700 FEDRAN–TOMAŽIČ–GLADOMES R III 700 2346 pov. ali dostop.
532 944942 944941 GLADOMES–DOVNIK DOVNIK 150 pov. ali dostop.
533 944943 944941 MERNIK–DOVNIK DOVNIK 210 pov. ali dostop.
534 944944 944941 LUNEŽNIK–LUNEŽNIK LUNEŽNIK 110 pov. ali dostop.
535 944945 944941 HUBERT–KIDRIČ KIDRIČ 650 pov. ali dostop.
536 944950 944951 440200 ZG. GLADOMES–SP. GLADOMES 944941 395 pov. ali dostop.
537 944952 944951 BOČEK–DOVNIK DOVNIK 160 pov. ali dostop.
538 944960 944961 440200 GLADOMES–ZG. LOŽNICA (MAGAZINI) 440190 670 pov. ali dostop.
539 944970 944971 440200 GLADOMES–KUMAVER KUMAVER 70 pov. ali dostop.
540 944980 944981 R III 700 GLADOMES–FIRER FIRER 200 pov. ali dostop.
541 944990 944991 440200 GLADOMES–PERKI PERKI 230 pov. ali dostop.
542 945000 945001 440200 GLADOMES–PRAPNIK PRAPNIK 200 pov. ali dostop.
543 945010 945011 440230 ŠEGA–PRISTOVNIK–ŠEGA 440190 240 pov. ali dostop.
544 945012 945011 PRISTOVNIK–KOŠIR KOŠIR 220 pov. ali dostop.
545 945020 945021 440230 ZG. LOŽNICA PAJEK–KOLAR KOLAR 211 pov. ali dostop.
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546 945030 945031 R III 700 KORPLJE–JOŠT 440320 2755 pov. ali dostop.
547 945032 945031 VINARJE–BODIROŽA BODIROŽA 630 pov. ali dostop.
548 945033 945031 VINARJE–ŽERJAV ŽERJAV 160 pov. ali dostop.
549 945034 945031 VINARJE–KAPUN KAPUN 670 pov. ali dostop.
550 945040 945041 R III 700 KOBALE–AJD–VRHOLE 440320 1100 pov. ali dostop.
551 945042 945041 KOBALE–REPIČ REPIČ 130 pov. ali dostop.
552 945043 945044 KORPLJE–AJD JOŽE AJD 80 pov. ali dostop.
553 945044 945041 KORPLJE–TODOROVIČ TODOROVIČ 232 pov. ali dostop.
554 945050 945051 440190 ZG. LOŽNICA–ŽUPNIJSKI URAD ŽUPNIJSKI

URAD 50 pov. ali dostop.
555 945060 945061 440190 ZG. LOŽNICA–BOHNEC BOHNEC 270 pov. ali dostop.
556 945070 945071 R III 700 ZG. LOŽNICA–SENOŽETI SENOŽETI 100 pov. ali dostop.
557 945080 945081 440190 ZG. LOŽNICA–ŽIGART ŽIGART 60 pov. ali dostop.
558 945090 945091 440190 MLAKAR–ŠEGA 440190 1710 pov. ali dostop.
559 945092 945091 FLIS–JAGER JAGER 110 pov. ali dostop.
560 945100 945101 440190 ZG. LOŽNICA TRG.–KOSTANJEVEC 440190 1080 pov. ali dostop.
561 945102 945101 KOSTANJEVEC–ČOH ČOH 105 pov. ali dostop.
562 945103 945101 KOSTANJEVEC–DOBAJ DOBAJ 78 pov. ali dostop.
563 945104 945101 VODUŠEK–ŽIŠT 945101 230 pov. ali dostop.
564 945105 945101 KIKL–JOKL 945091 470 pov. ali dostop.
565 945106 440190 GREGORIČ–ŽIŠT 945104 380 pov. ali dostop.
566 945110 945111 440190 KOSTANJEVEC–VODUŠEK VODUŠEK 290 pov. ali dostop.
567 945120 945121 440190 KOSTANJEVEC–ŽIGART ŽIGART 400 pov. ali dostop.
568 945130 945131 440190 KOSTANJEVEC–RATEJ RATEJ 110 pov. ali dostop.
569 945140 945141 440190 KOSTANJEVEC–KAPUN KAPUN 120 pov. ali dostop.
570 945150 945151 440190 KOSTANJEVEC–JUHART JUHART 315 pov. ali dostop.
571 945152 945151 KOSTANJEVEC–KOS (GORJANC) GORJANC 85 pov. ali dostop.
572 945160 945161 440190 KOSTANJEVEC–BRENCE BRENCE 655 pov. ali dostop.
573 945162 945161 KOSTANJEVEC–VRATAR VRATAR 500 pov. ali dostop.
574 945170 945171 440210 KEBELJ–VIVOD VIVOD 845 pov. ali dostop.
575 945180 945181 440210 NADGRAD–LITIČ LITIČ 100 pov. ali dostop.
576 945190 945191 440210 NADGRAD. ŠTEFANIJA ŠTEFANIJA 170 pov. ali dostop.
577 945200 945201 440210 NADGRAD–PETERČEK PETERČEK 1650 pov. ali dostop.
578 945210 945211 440210 NADGRAD–KOČNIK KOČNIK 390 pov. ali dostop.
579 945220 945221 440210 NADGRAD–STRNAD STRNAD 140 pov. ali dostop.
580 945230 945231 440210 KOT–GRM GRM 1050 pov. ali dostop.
581 945240 945241 440210 KEBELJ–JAVORNIK JAVORNIK 70 pov. ali dostop.
582 945250 945251 440200 KEBELJ–POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 260 pov. ali dostop.
583 945260 945261 440200 KEBELJ I HIŠA ŠT. 23A 130 pov. ali dostop.
584 945270 945271 440200 KEBELJ–CERKEV CERKEV 224 pov. ali dostop.
585 945280 945281 440200 PODGRAD–GUJZNIK (RUPNIK) GUJZNIK 1590 pov. ali dostop.
586 945290 945291 440200 PODGRAD–FRIDRIH FRIDRIH 130 pov. ali dostop.
587 945300 945301 440200 PODGRAD–KVAS KVAS 215 pov. ali dostop.
588 945310 945311 440200 PODGRAD–SMOGAVEC SMOGAVEC 95 pov. ali dostop.
589 945320 945321 440200 PODGRAD–TIČ TIČ 150 pov. ali dostop.
590 945330 945331 440200 PODGRAD–KUMER KUMER 125 pov. ali dostop.
591 945340 945341 R III T 930 CEZLAK–KAMNOLOM KAMNOLOM 490 pov. ali dostop.
592 945350 945351 440200 KEBELJ–POLH POLH 1100 pov. ali dostop.
593 945352 945351 KEBELJ–FRIDRIH FRIDRIH 120 pov. ali dostop.
594 945353 945351 FRIDRIH–CAPL CAPL 110 pov. ali dostop.
595 945360 945361 440200 KEBELJ II HIŠA ŠT–13A 130 pov. ali dostop.
596 945370 945371 440200 KEBELJ–PODGRAJŠEK PODGRAJŠEK 80 pov. ali dostop.
597 945380 945381 440200 KEBELJ–SLATINEK SLATINEK 570 pov. ali dostop.
598 945382 945381 KEBELJ–KOT 945421 610 pov. ali dostop.
599 945390 945391 440200 KEBELJ–PLIBERŠEK PLIBERŠEK 150 pov. ali dostop.
600 945400 945401 440200 KEBELJ–ZLOGONA VAS 440240 1000 pov. ali dostop.
601 945410 945411 440200 MODRIČ–VRHOVJEK VRHOVJEK 400 pov. ali dostop.
602 945420 945421 945461 BREZNIK–MODRIČ 440200 1640 pov. ali dostop.
603 945422 945421 MODRIČ–HRIBERNIK HRIBERNIK 180 pov. ali dostop.
604 945423 945421 MODRIČ–SP. JUHART 945811 1095 pov. ali dostop.
605 945430 945431 440200 MODRIČ–OBLONČEK OBLONŠEK 320 pov. ali dostop.
606 945440 945441 440200 MODRIČ–RAMŠAK RAMŠAK 260 pov. ali dostop.
607 945450 945451 440200 KEBELJ–LAČNA GORA 948131 1630 pov. ali dostop.
608 945460 945461 440210 PETRIČ– RAMŠAK–BREZNIK BREZNIK 2100 pov. ali dostop.
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609 945462 945461 KOT–VIDMAR VIDMAR 105 pov. ali dostop.
610 945463 945461 KOT–MATEVŽ MATEVŽ 680 pov. ali dostop.
611 945464 945463 KOT–SP. JUHART SP. JUHART 360 pov. ali dostop.
612 945465 945461 KOT I HIŠA ŠT. 8A 200 pov. ali dostop.
613 945470 945471 440210 KOT–KAPUN–LIPEK. DAJEC DAJEC 1400 pov. ali dostop.
614 945480 945481 440210 ZG. KOT–VUK VUK 680 pov. ali dostop.
615 945490 945491 440210 KOT–KOŠIR KOŠIR 310 pov. ali dostop.
616 945500 945501 440220 KOT–BOČEK BOČEK 250 pov. ali dostop.
617 945510 945511 440220 KOT–KOS KOS 655 pov. ali dostop.
618 945520 945521 440110 KOSTANJ–DUŠE DUŠE 260 pov. ali dostop.
619 945530 945531 440130 KRIŽ. DURIČ–JANŽIČ JANŽIČ 195 pov. ali dostop.
620 945540 945541 440130 KRIŽ. BIZJAK–SMOGAVEC SMOGAVEC 190 pov. ali dostop.
621 945550 945551 440110 TINJE–TURIŠKA VAS 945741 1020 pov. ali dostop.
622 945560 945561 440130 GRACEJ–CVAHTE CVAHTE 100 pov. ali dostop.
623 945570 945571 440110 TINJE–JELEN JELEN 400 pov. ali dostop.
624 945580 945581 440110 MALOT–PLIBERŠEK PLIBERŠEK 325 pov. ali dostop.
625 945590 945591 440110 PRISTOVNIK–JESENEK JESENEK 155 pov. ali dostop.
626 945600 945601 440110 PEK–GODEC GODEC 690 pov. ali dostop.
627 945610 945611 440200 JANŽIČ–RIBIČ RIBIČ 720 pov. ali dostop.
628 945612 945611 RADKOVEC–MODRIČ MODRIČ 580 pov. ali dostop.
629 945620 945621 440200 KAMNOLOM–BRDNIK–RATEJ RATEJ 515 pov. ali dostop.
630 945630 945631 440200 TINJE–TROBENTAR TROBENTAR 140 pov. ali dostop.
631 945640 945641 440200 KAMNOLOM–FOŠT FOŠT 1460 pov. ali dostop.
632 945642 945641 PLIBERŠEK–JANŽIČ JANŽIČ 160 pov. ali dostop.
633 945650 945651 440090 URH–OČKO OČKO 600 pov. ali dostop.
634 945660 945661 440120 TINJSKA GORA–MERNIK MERNIK 160 pov. ali dostop.
635 945670 945671 440120 TINJSKA GORA–STEGNE STEGNE 250 pov. ali dostop.
636 945680 945681 440120 ŽVIŽAJ–SAJKO SAJKO 160 pov. ali dostop.
637 945690 945691 440120 ŽVIŽAJ–VIDMAR VIDMAR 110 pov. ali dostop.
638 945700 945701 440120 SMOGAVEC–JANŽIČ JANŽIČ 150 pov. ali dostop.
639 945710 945711 440120 TINJSKA GORA–STEGNE STEGNE 210 pov. ali dostop.
640 945720 945721 440120 TINJSKA GORA–KOSTANJEVEC 440190 1644 pov. ali dostop.
641 945722 945721 GREGORIČ–KAMPUŠ KAMPUŠ 500 pov. ali dostop.
642 945723 945721 KOSTANJEVEC–ZORJAN ZORJAN 615 pov. ali dostop.
643 945730 945731 440100 TINJSKA GORA–SKRBINEK SKRBINEK 430 pov. ali dostop.
644 945740 945741 440110 JURIŠNA VAS–GRADIŠ GRADIŠ 3100 pov. ali dostop.
645 945742 945741 GRADIŠ–KEBERTI KEBERTI 60 pov. ali dostop.
646 945743 945741 KRIŽ. ŠEGA–ŠPES ŠPES 60 pov. ali dostop.
647 945744 945741 RIBNIK–ANEJ ANEJ 290 pov. ali dostop.
648 945745 945741 KAPELA–BLAŽIČ BLAŽIČ 115 pov. ali dostop.
649 945750 945751 440130 REP–STEGNE JOŽE STEGNE 450 pov. ali dostop.
650 945760 945761 440090 URH–ADAM ADAM 350 pov. ali dostop.
651 945770 945771 440090 CERKEV–SP. ŠKRBINJEK SP. ŠKRBINJEK630 pov. ali dostop.
652 945772 945771 ZG. ŠKRBINJEK–ČREŠNAR ČREŠNAR 400 pov. ali dostop.
653 945780 945781 440090 URH–MAROLT MAROLT 500 pov. ali dostop.
654 945790 945791 440130 TINJE–REPNIK REPNIK 240 pov. ali dostop.
655 945800 945801 440130 TINJE–JURŠNIK JURŠNIK 205 pov. ali dostop.
656 945810 945811 440130 PL. POD ŠUMIKOM–SP. JUHART JUHART 2470 pov. ali dostop.
657 945812 945811 TINJE–LAPUN LAPUN 200 pov. ali dostop.
658 945813 945811 TINJE–RUHIN RUHIN 140 pov. ali dostop.
659 945820 945821 440130 KAPELA–CAPL 945461 2310 pov. ali dostop.
660 945830 945831 440130 PLANINA–JESENEK JESENEK 200 pov. ali dostop.
661 945840 945841 440130 PLANINA–STEGNE STEGNE 750 pov. ali dostop.
662 945850 945851 440050 PLANINA–LEPEJ LEPEJ 505 pov. ali dostop.
663 945860 945861 440050 MAISTROVA HIŠA MAISTROVA

HIŠA 150 pov. ali dostop.
664 945870 945871 440030 KALŠE–PODLESNIK HIŠA ŠT. 27 570 pov. ali dostop.
665 945880 945881 440030 KALŠE–FREŠER FREŠER 1560 pov. ali dostop.
666 945890 945891 440630 JAMCE–VIKENDI R III T 935 4960 pov. ali dostop.
667 945892 945891 FRAJHAM–DEJČAR DEJČAR 570 pov. ali dostop.
668 945893 945891 FRAJHAM–PREGL PREGL 240 pov. ali dostop.
669 945894 R III T 935 LOBANŠKOV KOGEL–VOŠNIK 945891 1360 pov. ali dostop.
670 945895 945891 VOŠNIK–REBERNIK 602 1030 pov. ali dostop.
671 945896 945891 FREGLOV KRIŽ–MOM MOM 670 pov. ali dostop.
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672 945900 945901 R IIIT 929 ŠMARTNO–PLANINSKI DOM ZARJA PLANINSKI
DOM 450 pov. ali dostop.

673 945910 945911 440050 ŠMARTNO–MOTALN MOTALN 150 pov. ali dostop.
674 945920 945921 440050 ŠMARTNO–TOPOLIČ 440020 150 pov. ali dostop.
675 945930 945931 440050 ŠMARTNO–PRISTOVNIK PRISTOVNIK 100 pov. ali dostop.
676 945940 945941 440050 ŠMARTNO–KAMENIK KAMENIK 250 pov. ali dostop.
677 945950 945951 440050 ŠMARTNO–BLOK 440050 160 pov. ali dostop.
678 945960 945961 440030 ZG. PREBUKOVJE–PLIBERŠEK PLIBERŠEK 340 pov. ali dostop.
679 945970 945971 440030 ZG. PREBUKOVJE–VERBEK VERBEK 100 pov. ali dostop.
680 945980 945981 440030 ZG. PREBUKOVJE–DUŠI DUŠI 100 pov. ali dostop.
681 945990 945991 440050 ZG. PREBUKOVJE–JURIJ JURIJ 150 pov. ali dostop.
682 946000 946001 440050 ZG. PREBUKOVJE–AJD 440170 1160 pov. ali dostop.
683 946002 946001 ZG. PREBUKOVJE–STREHAR STREHAR 230 pov. ali dostop.
684 946010 946011 440050 TONIČ–STREHAR STREHAR 520 pov. ali dostop.
685 946012 946011 ZG. PREBUKOVJE–ŠTAINBAHER ŠTAINBAHER 100 pov. ali dostop.
686 946020 946021 440030 ZG. PREBUKOVJE–BARNIK 440050 2080 pov. ali dostop.
687 946022 946021 ZG. PREBUKOVJE–KOBALET KOBALET 150 pov. ali dostop.
688 946030 946031 440030 ZG. PREBUKOVJE–LASTINJA VAS HIŠA ŠT. 36 300 pov. ali dostop.
689 946040 946041 440030 KALŠE–GOLOB GOLOB 730 pov. ali dostop.
690 946042 946041 KALŠE–POLANEC POLANEC 300 pov. ali dostop.
691 946050 946051 440030 KALŠE–ROZMAN ROZMAN 820 pov. ali dostop.
692 946060 946061 440040 KALŠE–FREŠER FREŠER 160 pov. ali dostop.
693 946070 946071 440040 KALŠE–ŠEGA ŠEGA 150 pov. ali dostop.
694 946080 946081 440050 SP. PREBUKOVJE–BELINA F. BELINA F. 310 pov. ali dostop.
695 946082 944171 RITOZNOJ–TURNER TURNER 400 pov. ali dostop.
696 946083 944171 SP. PREBUKOVJE–ŠTERN HIŠA ŠT. 29 470 pov. ali dostop.
697 946084 944171 SP. PREBUKOVJE–PREGL PREGL 200 pov. ali dostop.
698 946090 946091 440170 ZG. N. VAS–MIHEC MIHEC 100 pov. ali dostop.
699 946100 946101 440170 ZG. N. VAS–ŠELIGO ŠELIGO 230 pov. ali dostop.
700 946110 946111 440170 ZG. N. VAS–TINA TINA 590 pov. ali dostop.
701 946120 946121 440170 ZG. N. VAS–RIHTAR RIHTAR 250 pov. ali dostop.
702 946130 946131 440170 ZG. N. VAS–PRISTOVNIK PRISTOVNIK 100 pov. ali dostop.
703 946140 946141 440170 OŠELJ–DOVNIK S. DOVNIK S. 220 pov. ali dostop.
704 946150 946151 440170 OŠELJ–AČKO AČKO 300 pov. ali dostop.
705 946160 946161 440170 OŠELJ–ŽERJAV ŽERJAV 200 pov. ali dostop.
706 946170 946171 440170 OŠELJ–RIHTER RIHTER 350 pov. ali dostop.
707 946180 946181 440170 OŠELJ–LEŠNIK LEŠNIK 150 pov. ali dostop.
708 946190 946191 440170 OŠELJ–MOTALN MOTALN 140 pov. ali dostop.
709 946200 946201 440170 OŠELJ–LEŠNIK LEŠNIK 1680 pov. ali dostop.
710 946210 946211 440170 OŠELJ–GABERC 946221 715 pov. ali dostop.
711 946220 946221 440170 OŠELJ–SMREČNO 440050 1175 pov. ali dostop.
712 946222 946221 OŠELJ–LOVSKI DOM LOVSKI DOM 130 pov. ali dostop.
713 946230 946231 440090 SMREČNO–RAMŠAK RAMŠAK 200 pov. ali dostop.
714 946240 946241 440050 SMREČNO–ČREŠNAR ČREŠNAR 100 pov. ali dostop.
715 946250 946251 440050 SMREČNO–FRIC FRIC 100 pov. ali dostop.
716 946260 946261 440050 ŠMARTNO–JAVERNIK JAVERNIK 300 pov. ali dostop.
717 946270 946271 440050 ŠMARTNO–BREZOVŠEK BREZOVŠEK 80 pov. ali dostop.
718 946280 946281 440050 SMREČNO–POGOREVC POGOREVC 200 pov. ali dostop.
719 946290 946291 946311 SMONK–MIK 440050 1520 pov. ali dostop.
720 946292 946291 SMREČNO–MIK MIK 100 pov. ali dostop.
721 946293 946291 SMREČNO–LEVIČNIK LEVIČNIK 200 pov. ali dostop.
722 946294 946291 SMREČNO–VIKENDI PEČOVNIK 350 pov. ali dostop.
723 946300 946301 440070 BOJTINA–JESENIČNIK JESENIČNIK 750 pov. ali dostop.
724 946302 946301 KAMENIK–SMONE 946294 1165 pov. ali dostop.
725 946310 946311 440050 BOJTINA–MOTALN MOTALN 3300 pov. ali dostop.
726 946312 946311 SMREČNO–HOHLER HOHLER 150 pov. ali dostop.
727 946313 946311 SMREČNO–OŠLAK OŠLAK 200 pov. ali dostop.
728 946320 946321 440050 SMREČNO–KAPUN KAPUN 800 pov. ali dostop.
729 946330 946331 440050 SMREČNO–SMOLAR SMOLAR 700 pov. ali dostop.
730 946340 946341 440050 SMREČNO–PREDNIK PREDNIK 1290 pov. ali dostop.
731 946342 946341 SMREČNO–ŠPES ŠPES 550 pov. ali dostop.
732 946350 946351 440080 BOJTINA–RAFOLT RAFOLT 1480 pov. ali dostop.
733 946352 946351 BOJTINA–ŠTERN ŠTERN 500 pov. ali dostop.
734 946353 946351 BOJTINA–TRTNIK TRTNIK 650 pov. ali dostop.
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735 946360 946361 440080 PRŠETOV VRH–TINČEVA BAJTA 440080 500 pov. ali dostop.
736 946370 946371 440070 BOJTINA–MAJAL MAJAL 770 pov. ali dostop.
737 946372 946371 BOJTINA–KAPUN KAPUN 300 pov. ali dostop.
738 946380 946381 440070 BOJTINA–HORVAT HORVAT 230 pov. ali dostop.
739 946390 946391 440070 BOJTINA–MOTALN MOTALN 300 pov. ali dostop.
740 946400 946401 440070 SMREČNO–ŠTERN ŠTERN 500 pov. ali dostop.
741 946410 946411 440630 TRI CERKVE–VRANJEK VRANJEK 950 pov. ali dostop.
742 946420 946421 440630 TRI CERKVE–JURIČ JURIČ 300 pov. ali dostop.
743 946430 946431 440630 BOJTINA–KRESNIK 440630 1470 pov. ali dostop.
744 946432 946431 BOJTINA–AČKO AČKO 150 pov. ali dostop.
745 946433 946431 BOJTINA–TURNER TURNER 200 pov. ali dostop.
746 946440 946441 440030 KALŠE–PONGRAČIČ HIŠA ŠT. 30 1050 pov. ali dostop.
747 946450 946451 440030 KALŠE–REBERNAK REBERNAK 520 pov. ali dostop.
748 946460 946461 440030 KALŠE–VREZNIK VREZNIK 210 pov. ali dostop.
749 946470 946471 440630 DOMADENIK–ROTART G. C. 605 1500 pov. ali dostop.
750 946472 946471 TRGLAVČNIK–LUNEŽNIK 440020 1130 pov. ali dostop.
751 946480 946481 440020 FRAJHAM–GRABOŠNIK GRABOŠNIK 340 pov. ali dostop.
752 946490 946491 440020 FRAJHAM–REPNIK REPNIK 840 pov. ali dostop.
753 946492 946491 FRAJHAM–PEČOVNIK PEČOVNIK 400 pov. ali dostop.
754 946500 946501 440630 FRAJHAM–VEŠNIK VEŠNIK 300 pov. ali dostop.
755 946510 946511 440020 FRAJHAM–AČKO AČKO 525 pov. ali dostop.
756 946520 946521 440020 FRAJHAM–KOROŠEC KOROŠEC 100 pov. ali dostop.
757 946530 946531 440020 JAMCE–DEJČAR–PREGL 945893 2050 pov. ali dostop.
758 946532 946531 FRAJHAM–MOTALN MOTALN 160 pov. ali dostop.
759 946540 946541 440050 ZG. PREBUKOVJE–VREČKO VREČKO 1380 pov. ali dostop.
760 946550 946551 440050 SP. PREBUKOVJE–RAFOLT RAFOLT 780 pov. ali dostop.
761 946552 946551 SP. PREBUKOVJE–ŠTURM ŠTURM 300 pov. ali dostop.
762 946553 946551 SP. PREBUKOVJE–PUKLIČ HIŠA ŠT. 10 200 pov. ali dostop.
763 946554 946551 SP. PREBUKOVJE–LAH LAH 150 pov. ali dostop.
764 946560 946561 440090 SMREČNO–STREHAR STREHAR 430 pov. ali dostop.
765 946570 946571 440090 PLANINA–MOČNIK MOČNIK 530 pov. ali dostop.
766 946572 946571 PLANINA–ZLAGIČ ZLAGIČ 380 pov. ali dostop.
767 946580 946581 R II 432 SVEČA–POGAČAR–TRNOVSKI TRNOVSKI 3800 pov. ali dostop.
768 946582 946581 POGAČAR–TAKALCE 946591 400 pov. ali dostop.
769 946583 946581 DEŽNO (PREVOLŠEK)–DOLENC DOLENC 200 pov. ali dostop.
770 946590 946591 947210 DOLENC–STRUG R III 688 3530 pov. ali dostop.
771 946592 946591 VIKEND CIGLER–PURG PURG 300 pov. ali dostop.
772 946593 946591 STRUG–DOLENC DOLENC 280 pov. ali dostop.
773 946600 946601 440520 MOST VAROŠ–SAGADIN SAGADIN 720 pov. ali dostop.
774 946602 946601 KRIŽ. SAGADIN–FINŽGER–BABŠEK BABŠEK 600 pov. ali dostop.
775 946603 946601 VAROŠ–DELENC DOLENC 540 pov. ali dostop.
776 946610 946611 947210 KRIŽ VAROŠ–DROSK (BUT) DROSK 1110 pov. ali dostop.
777 946612 946611 HELIČNO–KUŽNER–ŠOTNER ŠOTNER 700 pov. ali dostop.
778 946613 946612 ŠOTNER–VAROŠ 440520 365 pov. ali dostop.
779 946614 440520 VAROŠ–LEPEJ 946612 280 pov. ali dostop.
780 946615 946611 VAROŠ–BELA BELA 260 pov. ali dostop.
781 946620 946621 440650 SV. ANA–REBERŠAK 946661 1920 pov. ali dostop.
782 946622 946621 SV. ANA–KAMPUŠ KAMPUŠ 245 pov. ali dostop.
783 946630 946631 440650 VINOTOČ GRIL–REPOTOČNIK REPOTOČNIK 260 pov. ali dostop.
784 946640 946641 440650 DOVAR–VTIČ VTIČ 220 pov. ali dostop.
785 946650 946651 440650 GORICA VTIČ–DACINGER LENČA DACINGER 370 pov. ali dostop.
786 946660 946661 440500 SKLEDAR–MOHORKO MOHORKO 2320 pov. ali dostop.
787 946662 946661 REPNIK–JUHART JUHART 700 pov. ali dostop.
788 946670 946671 440500 BABINA LOKA–VIJULA VIJULA 930 pov. ali dostop.
789 974672 946671 REČKA GORCA–VIKEND SKRBIŠ SKRBIŠ 150 pov. ali dostop.
790 946673 946671 BABINA LOKA–VIJULA VIJULA 300 pov. ali dostop.
791 946680 946681 440510 DEDNI VRH–VARIŠA VAS–DOLE–BABINA L. 440500 3205 pov. ali dostop.
792 946682 946681 FERLIČ–HAJŠEK HAJŠEK 700 pov. ali dostop.
793 946683 946681 VOVK–RORŠEK RORŠEK 240 pov. ali dostop.
794 946684 946681 VARIŠA VAS–HOLCMAJSTER–FERLIČ 946681 990 pov. ali dostop.
795 946685 946681 MAKOLE–MAROF MAROF 910 pov. ali dostop.
796 946686 946681 FERLIČ–ZG. RORŠEK–JUS JUS 1100 pov. ali dostop.
797 946690 946691 440510 DEDNI VRH–RANCIR RANCIR 2400 pov. ali dostop.
798 946700 946701 440510 MOTAJE–MAČEK–KOLAR VIKEND KOLAR 1030 pov. ali dostop.
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799 946702 946701 DOLSKA GORICA–TEPEHOVA MICKA TEPEHOVA
MICKA 400 pov. ali dostop.

800 946703 946702 BINKLER–GORICA ŠTEFIČ 290 pov. ali dostop.
801 946710 946711 947210 MAKOLE–ROVE 440500 2375 pov. ali dostop.
802 946712 946711 KOP–HINKO 440500 1165 pov. ali dostop.
803 946720 946721 440500 MATEVŽIČ–KORUNŠEK–KROPEC 946711 970 pov. ali dostop.
804 946730 946731 440500 MAKOLE–PAJ PAJ 200 pov. ali dostop.
805 946740 946741 440500 VIKEND– KLUVEŽ KLUVEŽ 240 pov. ali dostop.
806 946750 946751 240111 ŽERAK–EBERL R III 688 1875 pov. ali dostop.
807 946760 946761 440530 STOPNO–TRNOVŠEK–MAJŠPERK R III 688 765 pov. ali dostop.
808 946762 946761 TRNOVŠEK–NOVAK NOVAK 150 pov. ali dostop.
809 946770 946771 440530 STOPNO–DVORŠAK–BABŠEK BABŠEK 120 pov. ali dostop.
810 946780 946781 440530 DVORŠAK–JUG JUG 230 pov. ali dostop.
811 946790 946791 440530 KROŠEL–MATIČIČ MATIČIČ 280 pov. ali dostop.
812 946800 946801 440540 SAVINJSKO REPNIK–STRUG R III 688 1780 pov. ali dostop.
813 946802 946801 GL. CESTA–STRUG–SAGADIN SAGADIN 695 pov. ali dostop.
814 946810 946811 440540 TRANTURA–VANTUR VANTUR 275 pov. ali dostop.
815 946820 946821 440540 GAJŠT FR.–GAJŠT C. GAJŠT C. 460 pov. ali dostop.
816 946830 946831 R III 688 GL. MAJŠPERK–RAJZMAN RAJZMAN 100 pov. ali dostop.
817 946840 946841 R III 688 PEČKE–SRECE 440540 1455 pov. ali dostop.
818 946842 946841 DOBERŠEK–KRAPŠE KRAPŠE 160 pov. ali dostop.
819 946843 R III 688 MAJŠPERK–MESARIČ MESARIČ 55 pov. ali dostop.
820 946844 946841 PEČKE–ŠELIGA ŠELIGA 400 pov. ali dostop.
821 946845 946841 PEČKE–ŠIREC ŠIREC 110 pov. ali dostop.
822 946850 946851 440100 ŽNIDAR–FRAS FRAS 225 pov. ali dostop.
823 946860 946861 440100 VINKLER–CURK CURK 310 pov. ali dostop.
824 946862 946861 VINKLER–SKLEDAR–ŽNIDAR ŽNIDAR 170 pov. ali dostop.
825 946870 946871 440540 GAJ–KAUKLER–BRUMEC BRUMEC 200 pov. ali dostop.
826 946880 946881 440540 AMON–GRMEK GRMEK 640 pov. ali dostop.
827 946890 946891 440100 MOSTEČNO–GABERC–RAVNO RAVNO JANEK 1500 pov. ali dostop.
828 946892 946891 RAVNO–PLIBERŠEK AP LOŽNICA 440100 530 pov. ali dostop.
829 946900 946901 440100 VIDMAR–KODRIČ–RAVNA 946891 368 pov. ali dostop.
830 946910 946911 440100 MOST– PURG–LAMPRET LAMPRET 210 pov. ali dostop.
831 946920 946921 440100 LOŽNICA–CIGLER CIGLER 780 pov. ali dostop.
832 946922 946921 SP. LOŽNICA–SIMERAJH SIMERAJH 785 pov. ali dostop.
833 946923 946921 ŽERJAV–BERGLEZ BERGLEZ 110 pov. ali dostop.
834 946930 946931 440100 ZG. LOŽNICA–BLAŽIČ–MEJA BLAŽIČ 260 pov. ali dostop.
835 946940 946941 440100 ZG. LOŽNICA–MOST MOST 120 pov. ali dostop.
836 946950 946951 440100 ZG. LOŽNICA–SKLEDAR SKLEDAR 170 pov. ali dostop.
837 946960 946961 440100 LOŽNICA–ŽERAK OLGA ŽERAK 445 pov. ali dostop.
838 946962 946961 MOST–LAZNIK LAZNIK 470 pov. ali dostop.
839 946970 946971 440100 VIDMAR BLISK BLISK 260 pov. ali dostop.
840 946980 946981 440100 MOST–KODRIČ–KOREZ KOREZ 135 pov. ali dostop.
841 946990 946991 947001 ŽERAK–KOLAR–MOSTEČNO 440100 950 pov. ali dostop.
842 946992 946991 POTOČA–KOTE KOTE 230 pov. ali dostop.
843 947000 947001 946991 BRGLEZ–SORŠAK–PEPELNAK PEPELNAK 1050 pov. ali dostop.
844 947002 947001 SORŠAK–ŠOBA ŠOBA 145 pov. ali dostop.
845 947010 947011 440100 PEČKE–HORVAT FRIDERIK 440490 2370 pov. ali dostop.
846 947012 947011 GRAHL–ŽNIDAR ŽNIDAR 145 pov. ali dostop.
847 947013 947011 KODRIČ M.–ŠIREC ŠIREC 200 pov. ali dostop.
848 947020 947021 440490 LORBER R.–PEPELNAK PEPELNAK 440 pov. ali dostop.
849 947030 947031 440490 ŠTATENBERG–LOVSKI DOM LOVSKI DOM 110 pov. ali dostop.
850 947040 947041 440490 ŠTATENBERG– GRAD GRAD 160 pov. ali dostop.
851 947050 947051 440100 PEČKE (LIPA)–JANČIČ JANČIČ 160 pov. ali dostop.
852 947060 947061 R III 688 STR. MAKOLE–VELIKONJA VELIKONJA 710 pov. ali dostop.
853 947062 947061 STR. MAKOLE–PEPELNAK ŠTEFAN 440490 575 pov. ali dostop.
854 947063 947061 STRANSKE MAKOLE–ŽUPANČIČ ŽUPANČIČ 250 pov. ali dostop.
855 947064 947061 STRANSKE MAKOLE–STOJNŠEK STOJNŠEK 140 pov. ali dostop.
856 947070 947071 R III 688 STR. MAKOLE–TRČKO 440490 2030 pov. ali dostop.
857 947072 947071 ŠTATENBERG–POTOČNIK POTOČNIK 180 pov. ali dostop.
858 947073 947071 KRIŽ. TRČKO–LORBER–AČKO LORBER 85 pov. ali dostop.
859 947074 947071 ŠTATENBERG–PŠENIČNIK PŠENIČNIK 270 pov. ali dostop.
860 947075 440490 TRČKO–MLAKAR MLAKAR 400 pov. ali dostop.
861 947080 947081 R III 688 STRNSKE MAKOLE–LESJAK 440500 585 pov. ali dostop.
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862 947090 947091 440500 MAKOLE–VARŽIČ–POKOPALIŠČE 947080 250 pov. ali dostop.
863 947100 947101 440500 MAKOLE–POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 80 pov. ali dostop.
864 947110 947111 440500 MOST–DOM UPOKOJENCEV–DACINGER DACINGER 75 pov. ali dostop.
865 947120 947121 440500 MAKOLE TEHNICA–FRGILA–ŽOLGER ŽOLGER 1400 pov. ali dostop.
866 947122 947121 GOLOB–BRUMEC BRUMEC 330 pov. ali dostop.
867 947123 947121 DACINGER–ANDERLUH ANDERLUH 115 pov. ali dostop.
868 947130 947131 947121 KRIŽ. SLATJEK–PLATE 942041 1885 pov. ali dostop.
869 947132 947131 SLATJEK–OREŠIČ OREŠIČ 1020 pov. ali dostop.
870 947133 947131 PLATE–ŽOLGER ŽOLGER 900 pov. ali dostop.
871 947140 947141 947131 KOVAČIČEK–VINKLER (VIKEND) VINKLER 840 pov. ali dostop.
872 947142 947141 VODENIK VODENIK 530 pov. ali dostop.
873 947150 947151 440510 VOUK–JANČIČ JANČIČ 140 pov. ali dostop.
874 947160 947161 440510 SEDENIK–PLAVČAK PLAVČAK 125 pov. ali dostop.
875 947170 947171 440510 KANCLER–AJDIŠEK–ERKER 947131 1130 pov. ali dostop.
876 947180 947181 440510 KUNSTEK–ZG. SLIVAK ZG. SLIVAK 640 pov. ali dostop.
877 947190 947191 440490 AČKO V.–MLAKAR MLAKAR 360 pov. ali dostop.
878 947200 947201 440490 VIZJAK–VIDMAR VIDMAR 335 pov. ali dostop.
879 947210 947211 440500 ŠTOKARIJA–DEŽNO–HRAMCE 440520 3260 pov. ali dostop.
880 947220 947221 440500 SV. ANA–DEŽNO 946581 3150 pov. ali dostop.
881 947222 947221 DEŽNO–GRAČNAR HIŠA ŠT. 27 500 pov. ali dostop.
882 947223 947222 DEŽNO–JERIČ JERIČ 270 pov. ali dostop.
883 947224 947221 DEŽNO–GAJŠT GAJŠT 680 pov. ali dostop.
884 947230 947231 440500 JELOVEC–SAMASTUR SAMASTUR 200 pov. ali dostop.
885 947240 947241 440650 PRVOMAJSKI TRG (FERLEŽ–CERKEV) 947261 100 pov. ali dostop.
886 947242 440650 DOGECI (POLJE)–PODBOČ 947261 930 pov. ali dostop.
887 947243 440650 PRVOMAJSKI TRG (DAMŠE) R I 219 165 pov. ali dostop.
888 947250 947251 440650 DOGECI–POKOPALIŠČE POKOPALIŠČE 600 pov. ali dostop.
889 947252 947251 BRITOF–OB BELI 947251 354 pov. ali dostop.
890 947260 947261 R I 219 ZG. POLJČANE–PODBOČ 640 1030 pov. ali dostop.
891 947262 947243 KORAŽIJA–KOTI ČRNOGA 900 pov. ali dostop.
892 947263 947261 UL. ERNE STAROVASNIK (KOHNE) KOHNE 120 pov. ali dostop.
893 947264 947261 UL. ERNE STAROVASNIK (VALAND) VALAND 230 pov. ali dostop.
894 947265 947261 PODBOČ. PETELINJŠEK HIŠA 50 450 pov. ali dostop.
895 947270 947271 R III 688 PREKOMORSKE BRIGADE–RIBNIK RIBNIK 1200 pov. ali dostop.
896 947272 947301 PREKOMORSKE B.– ŠERCERJEVA 947271 586 pov. ali dostop.
897 947273 947271 UL. 9. MAJA ZOR 270 pov. ali dostop.
898 947274 947271 PREKOMORSKE BRIGADE (JURČIČ) JURČIČ 70 pov. ali dostop.
899 947280 947281 R III 688 OB POTOKU OREŠIČ 220 pov. ali dostop.
900 947290 947291 R III 688 TOMŠIČEVA UL. DRAVINEC 220 pov. ali dostop.
901 947300 947301 R III 688 VORANČEVA UL. 947311 1338 pov. ali dostop.
902 947302 947301 PREČNA UL. PUŠNIK 150 pov. ali dostop.
903 947303 947301 VORANČEVA–ROJS ROJS 70 pov. ali dostop.
904 947304 947301 VORANČEVA COLNARIČ 100 pov. ali dostop.
905 947305 947301 VORANČEVA (ZDOLŠAK) ZDOLŠAK 100 pov. ali dostop.
906 947306 947301 SELIŠKARJEVA UL. HRIBERNIK 100 pov. ali dostop.
907 947307 947301 VORANČEVA–ŽITNIK ŽITNIK 140 pov. ali dostop.
908 947308 947301 ČRETNIŠKA UL.–VALAND VALAND 110 pov. ali dostop.
909 947310 947311 440410 JEŽEV DOL–ČRETNIŠKA UL. R III 688 1330 pov. ali dostop.
910 947312 947311 ČRETNIŠKA UL.–ŽNIDARKO ŽNIDARKO 110 pov. ali dostop.
911 947320 947321 R III 688 DRAVINJSKA–ČRETNIŠKA UL. BOGATIN 180 pov. ali dostop.
912 947330 947331 R III 688 NOVA ULICA KODRIČ 295 pov. ali dostop.
913 947340 947341 R III 688 DRAVINJSKA (VANTUR) VANTUR 150 pov. ali dostop.
914 947350 947351 R III 688 GREGORČIČEVA OREŠIČ 200 pov. ali dostop.
915 947360 947361 440410 BRAČIČEVE BRIGADE GOSAK 180 pov. ali dostop.
916 947370 947371 R III 688 DRAVINJSKA UL. (NOVAK) NOVAK 80 pov. ali dostop.
917 947380 947381 R III 688 DRAVINJSKA–FUCHS FUCHS 70 pov. ali dostop.
918 947390 947391 R I 219 KAJUHOVA (GAJS) GAJS 400 pov. ali dostop.
919 947392 947391 KAJUHOVA (PANČIČ) PANČIČ 50 pov. ali dostop.
920 947400 947401 R I 219 BISTRIŠKA–PAJEK PAJEK 250 pov. ali dostop.
921 947410 947411 R I 219 BISTRIŠKA–PLEVČAK PLEVČAK 70 pov. ali dostop.
922 947420 947421 440410 UL. ŠERCERJEVE BRIGADE BERTONCELJ 130 pov. ali dostop.
923 947430 947431 440410 LAPORSKA (PAHOLE) PAHOLE 80 pov. ali dostop.
924 947440 947441 R I 219 BISTRIŠKA–LOVSKI DOM LOVSKI DOM 200 pov. ali dostop.
925 947450 947451 R I 219 SP. BREŽNICA (TOMAŽIČ) TOMAŽIČ 90 pov. ali dostop.
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926 947460 947461 R I 219 SP. BREŽNICA (KODRIČ) KODRIČ 450 pov. ali dostop.
927 947470 947471 R I 219 SP. BREŽNICA (KOROŠEC) KOROŠEC 275 pov. ali dostop.
928 947480 947481 440400 SP. BREŽNICA (BRGLEZ–ŠPES) ŠPES 750 pov. ali dostop.
929 947482 947481 SP. BREŽNICA (FERLIČ) FERLIČ 300 pov. ali dostop.
930 947483 947482 SP. BREŽNICA (ŠPES) ŠPES 150 pov. ali dostop.
931 947484 947481 SP. BREŽNICA (KRALJ) KRALJ 600 pov. ali dostop.
932 947485 947481 SP. BREŽNICA (LAMPRET) LAMPRET 150 pov. ali dostop.
933 947490 947491 440380 STANOVSKO–KOBALE KOBALE 760 pov. ali dostop.
934 947500 947501 440380 STANOVSKO–BAUER BAUER 300 pov. ali dostop.
935 947510 947511 440380 STANOVSKO–KOHNE KOHNE 200 pov. ali dostop.
936 947520 947521 440380 STANOVSKO–SMOGAVEC SMOGAVEC 320 pov. ali dostop.
937 947530 947531 440380 STANOVSKO–ŠEGA ŠEGA 540 pov. ali dostop.
938 947532 947531 STANOVSKO–KUHAR KUHAR 160 pov. ali dostop.
939 947533 947531 STANOVSKO–GODEC GODEC 300 pov. ali dostop.
940 947540 947541 440380 STANOVSKO–PAPEŽ PAPEŽ 100 pov. ali dostop.
941 947550 947551 R III 688 LUŠEČKA VA S–SP. BREŽNICA 440400 2700 pov. ali dostop.
942 947552 947551 STANOVSKO–KOŠIČ KOŠIČ 300 pov. ali dostop.
943 947553 947551 STANOVSKO–PRATNEMER PRATNEMER 250 pov. ali dostop.
944 947554 947551 ČADRAMSKA VAS (KOKOT) KOKOT 230 pov. ali dostop.
945 947560 947561 947551 STANOVSKO–NA HRIBU–POLJČANE R I 219 1730 pov. ali dostop.
946 947562 947561 STANOVSKO (ŠERBELJ) ŠERBELJ 200 pov. ali dostop.
947 947563 947562 STANOVSKO (PRISTOVNIK) PRISTOVNIK 200 pov. ali dostop.
948 947564 947561 STANOVSKO (JANŽIČ) JANŽIČ 220 pov. ali dostop.
949 947565 947561 NA HRIBU–RIEGLER RIEGLER 100 pov. ali dostop.
950 947566 947561 NA HRIBU–FILEJ FILEJ 173 pov. ali dostop.
951 947567 947561 STRMA ULICA 947561 230 pov. ali dostop.
952 947568 947561 NA HRIBU (FIDERŠEK) FIDERŠEK 210 pov. ali dostop.
953 947570 947571 947561 OB ŽELEZNICI ARBAITER 1250 pov. ali dostop.
954 947572 947571 VRTNA ULICA KRALJ 175 pov. ali dostop.
955 947580 947581 947561 TOVARNIŠKA ULICA–TUŠ TUŠ 400 pov. ali dostop.
956 947582 947581 TOVARNIŠKA–KODRIČ KODRIČ 130 pov. ali dostop.
957 947583 947581 TOVARNIŠKA–AJDNIK AJDNIK 80 pov. ali dostop.
958 947590 947591 R III 688 ČADRAMSKA VAS–CUGMAS CUGMAS 585 pov. ali dostop.
959 947592 947591 ČADRAMSKA VAS–ŠVAB R III 688 170 pov. ali dostop.
960 947600 947601 R III 688 LUŠEČKA VAS–ALER ALER 410 pov. ali dostop.
961 947602 947601 LUŠEČKA VAS–BRAČIČ BRAČIČ 90 pov. ali dostop.
962 947610 947611 R III 688 ČADRAMSKA VAS–KODRIČ KODRIČ 310 pov. ali dostop.
963 947620 947621 R III 688 LUŠEČKA VAS–MALI MALI 750 pov. ali dostop.
964 947622 947621 LUŠEČKA VAS–MODRIČ MODRIČ 200 pov. ali dostop.
965 947630 947631 440380 STANOVSKO–BOHAK BOHAK 570 pov. ali dostop.
966 947640 947641 440380 LUŠEČKA VAS. STARA VAS–STANOVSKO H. ŠT. 47 1440 pov. ali dostop.
967 947642 947641 STANOVSKO–DROZG DROZG 250 pov. ali dostop.
968 947643 947641 STARA VAS–ŠTRAUS ŠTRAUS 200 pov. ali dostop.
969 947650 947651 R III 688 LUŠEČKA VAS–ŠMIT ŠMIT 200 pov. ali dostop.
970 947660 947661 R I 219 PARTIZANSKA UL.–LJUBIČNO R III 688 2375 pov. ali dostop.
971 947662 947661 LJUBIČNO–KOLAR KOLAR 200 pov. ali dostop.
972 947663 947661 LJUBIČNO–HABJAN HABJAN 320 pov. ali dostop.
973 947664 947661 LJUBIČNO–KEGO KEGO 430 pov. ali dostop.
974 947665 947661 PARTIZANSKA UL.–CZERNY CZERNY 310 pov. ali dostop.
975 947666 947661 PARTIZANSKA UL.–LOVEC LOVEC 450 pov. ali dostop.
976 947670 947671 947661 LJUBIČNO–OCVIRK OCVIRK 1160 pov. ali dostop.
977 947672 947671 LJUBIČNO–KOHNE KOHNE 110 pov. ali dostop.
978 947680 947681 947661 KOHNE–LJUBIČNO–ZALONČ R I 219 3267 pov. ali dostop.
979 947682 947681 LJUBIČNO–RAHLE RAHLE 140 pov. ali dostop.
980 947683 947681 LJUBIČNO–ZVONŠEK ZVONŠEK 445 pov. ali dostop.
981 947684 947681 LJUBIČNO–URLEP URLEP 100 pov. ali dostop.
982 947685 947681 LJUBIČNA–CERKEV CERKEV 1650 pov. ali dostop.
983 947690 947691 R I 219 RIMSKA ULICA–LJUBIČNO 947681 1550 pov. ali dostop.
984 947692 947691 RIMSKA ULICA SAVSKI 410 pov. ali dostop.
985 947700 947701 R I 219 ROGAŠKA–KOROŠEC KOROŠEC 120 pov. ali dostop.
986 947710 947711 R I 219 SIVEC–KAMNOLOM KAMNOLOM 450 pov. ali dostop.
987 947720 947721 R I 219 LOVNIK–VODUŠEK VODUŠEK 520 pov. ali dostop.
988 947722 947721 LOVNIK–DOLGA GORA H. ŠT. 41 800 pov. ali dostop.
989 947730 947731 R I 219 LOVNIK–LOVRENČIČ LOVRENČIČ 845 pov. ali dostop.
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990 947740 947741 R I 219 SVETOZAREVSKA (MLAKAR) MLAKAR 125 pov. ali dostop.
991 947742 947743 SVETOZAREVSKA–CIGLER–MEDVED MEDVED 500 pov. ali dostop.
992 947743 947741 SVETOZAREVSKA (PIRC) PIRC 180 pov. ali dostop.
993 947750 947751 440420 FIDERŠEK–ČOBEC (NA BOČ) ČOBEC 280 pov. ali dostop.
994 947760 947761 440420 NA BOČ–FRANCL FRANCL 180 pov. ali dostop.
995 947770 947771 440420 NA BOČ–KOSTANJŠEK KOSTANJŠEK 180 pov. ali dostop.
996 947780 947781 R I 219 OB BELI–NA BOČ (ZUMREK, MLAKAR) 440420 495 pov. ali dostop.
997 947790 947791 R I 219 BISTRIŠKA UL. (GASILSKI DOM) GASILSKI DOM 360 pov. ali dostop.
998 947800 947801 R I 219 KOPALIŠKA UL. FURMAN 240 pov. ali dostop.
999 947810 947811 944941 GLADOMES–KAPUN–SMOGAVEC 440240 1585 pov. ali dostop.
1000 947812 947811 OKOŠKA GORA–VUK VUK 620 pov. ali dostop.
1001 947813 947811 OKOŠKA GORA–JANŽIČ JANŽIČ 165 pov. ali dostop.
1002 947814 947811 OKOŠKA GORA–KANGLER KANGLER 120 pov. ali dostop.
1003 947815 947811 OKOŠKA GORA–SMOGAVEC SMOGAVEC 50 pov. ali dostop.
1004 947816 947811 OKOŠKA GORA–KUŠAR KUŠAR 70 pov. ali dostop.
1005 947820 947821 944941 UGOVEC–OKOŠKA GORA R III 700 1125 pov. ali dostop.
1006 947822 947821 UGOVEC–LESKOVAR LESKOVAR 150 pov. ali dostop.
1007 947823 947821 UGOVEC–PIŠOTEK PIŠOTEK 211 pov. ali dostop.
1008 947824 947821 UGOVEC–ŽIŠT ŽIŠT 100 pov. ali dostop.
1009 947825 947821 OKOŠKA GORA–KLINC KLINC 300 pov. ali dostop.
1010 947830 947831 944941 OKOŠKA GORA–LESKOVAR LESKOVAR 80 pov. ali dostop.
1011 947840 947841 944941 OKŠKA GORA–TOMAŽIČ TOMAŽIČ 275 pov. ali dostop.
1012 947850 947851 944941 OKOŠKA GORA–KOS KOS 350 pov. ali dostop.
1013 947860 947861 440240 UGOVEC–GOŠNIK GOŠNIK 570 pov. ali dostop.
1014 947870 947871 440240 OKOŠKA GORA–CURE CURE 690 pov. ali dostop.
1015 947880 947881 440240 OKOŠKA GORA–HREN 440240 525 pov. ali dostop.
1016 947890 947891 440240 UGOVEC–STRAŽA 947822 600 pov. ali dostop.
1017 947900 947901 440240 ZLOGONA VAS–TRNET TRNET 380 pov. ali dostop.
1018 947910 947911 945401 ZLOGONA VAS–ZIMEK ZIMEK 105 pov. ali dostop.
1019 947920 947921 440290 PRIHOVA–ŠEGA ŠEGA 230 pov. ali dostop.
1020 947930 947931 440290 PRIHOVA I 947940 317 pov. ali dostop.
1021 947940 947941 440290 PRIHOVA II H. ŠT. 19 720 pov. ali dostop.
1022 947950 947951 440290 PRIHOVA–GLOBOVNIK GLOBOVNIK 140 pov. ali dostop.
1023 947960 947961 440290 PRIHOVA–RATKOVEC RATKOVEC 740 pov. ali dostop.
1024 947962 947961 PRIHOVA III 948071 625 pov. ali dostop.
1025 947970 947971 440290 PRIHOVA–KROF KROF 120 pov. ali dostop.
1026 947980 947981 440290 PRIHOVA IV H. ŠT. 16 245 pov. ali dostop.
1027 947990 947991 440240 ZLOGNA GORA–KREPS KREPS 872 pov. ali dostop.
1028 947992 947991 ZLOGNA GORA–TUNEJ TUNEJ 415 pov. ali dostop.
1029 948000 948001 440240 UGOVEC–LESKOVAR LESKOVAR 355 pov. ali dostop.
1030 948010 948011 R III 700 ZLOGONA GORA–LESKOVAR LESKOVAR 430 pov. ali dostop.
1031 948020 948021 440240 UGOVEC–GUJZNIK GUJZNIK 190 pov. ali dostop.
1032 948030 948031 440240 ČADRAM–VALDHUBER R III 700 832 pov. ali dostop.
1033 948032 948031 ČADRAM–KRAJNC KRAJNC 190 pov. ali dostop.
1034 948040 947041 440240 ČADRAM–FLOR FLOR 400 pov. ali dostop.
1035 948050 947051 440240 ČADRAM–SOVIČ R III 700 482 pov. ali dostop.
1036 948060 948061 R III 700 GMAJNA–KUKAVICA KUKAVICA 392 pov. ali dostop.
1037 948062 948061 GMAJNA–ŠKRINJAR ŠKRINJAR 303 pov. ali dostop.
1038 948070 948071 R III 700 STRAŽA– RASKOVEC–POBREŽ 440270 3852 pov. ali dostop.
1039 948072 948071 DOBROVA–KLANČNIK KLANČNIK 255 pov. ali dostop.
1040 948080 948081 R III 700 STRAŽA– ZADEK 948071 237 pov. ali dostop.
1041 948082 948081 STRAŽA I H. ŠT. 7 468 pov. ali dostop.
1042 948090 948091 948071 RASKOVEC–LUBEJ LUBEJ 710 pov. ali dostop.
1043 948092 948072 RASKOVEC–LEVA LEVA 420 pov. ali dostop.
1044 948100 948101 440240 ZLOGONA VAS–BOČEK 440240 292 pov. ali dostop.
1045 948110 948111 440240 ZLOGONA GORA I H. ŠT. 26 217 pov. ali dostop.
1046 948112 948111 ČADRAM–ZL. GORA H. ŠT. 24 460 pov. ali dostop.
1047 948120 948121 440240 ČADRAM–POKOPALIŠČE KAPELA 1050 pov. ali dostop.
1048 948130 948131 440240 OPL.– VINOG.–LAČNA GORA R III T 930 2233 pov. ali dostop.
1049 948132 948131 LAČNA GORA–HREN HREN 580 pov. ali dostop.
1050 948140 948141 440240 OPLOTNICA–ŠOLSKA KUŠAR 450 pov. ali dostop.
1051 948142 948141 ŠOLSKA–LAČNA GORA CAPL 216 pov. ali dostop.
1052 948150 948151 R III T 930 LAČNA GORA–ROTOVNIK ROTOVNIK 325 pov. ali dostop.
1053 948160 948161 440240 UL. 22. MAJA HOHLER 205 pov. ali dostop.
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1054 948170 948171 440240 UL. POH. BATALJONA H. ŠT. 14 85 pov. ali dostop.
1055 948180 948181 440240 PREČNA UL. I R III 700 390 pov. ali dostop.
1056 948182 948181 PREČNA UL. II LESKOVAR 75 pov. ali dostop.
1057 948190 948191 440240 POHORSKA ULICA 948200 510 pov. ali dostop.
1058 948192 948191 PREČNA UL. III 948181 130 pov. ali dostop.
1059 948193 948192 VRTNA ULICA VEREŠ 175 pov. ali dostop.
1060 948200 948201 R III 700 OPLOTNICA–GMAJNA R III 700 258 pov. ali dostop.
1061 948210 948211 R III 700 AVT. POS. OPL.–MALAHORNA R III 700 1863 pov. ali dostop.
1062 948212 948211 ČEZ POLJE–MARKEČICA 948221 1143 pov. ali dostop.
1063 948220 948221 948211 MARKEČICA–DRAGE 440270 979 pov. ali dostop.
1064 948222 948221 MALAHORNA–ROŽIČ–MARKEČICA 440280 877 pov. ali dostop.
1065 948223 948221 MARKEČICA–KLJUKEC KLUKEC 250 pov. ali dostop.
1066 948230 948231 R III 700 MALAHORNA–KOLAR KOLAR 160 pov. ali dostop.
1067 948240 948241 R III 700 MALAHORNA–FORBAR FORBAR 92 pov. ali dostop.
1068 948250 948251 R III 700 OPLOTNICA–GORICA–MALAHORNA R III 700 1410 pov. ali dostop.
1069 948252 948251 OPLOTNICA–CESTA NA POLJE H. ŠT. 13 140 pov. ali dostop.
1070 948253 948251 GORICA–PODGRAJŠEK PODGRAJŠEK 160 pov. ali dostop.
1071 948260 948261 R III 700 MALAHORNA–GORICA 440260 1385 pov. ali dostop.
1072 948270 948271 948300 PREŠERNOVA ULICA H. ŠT. 25 110 pov. ali dostop.
1073 948280 948281 948271 GRAJSKA ULICA I 440250 280 pov. ali dostop.
1074 948282 948281 GRANITNA ULICA I H. ŠT. 10 118 pov. ali dostop.
1075 948283 948281 GRAJSKA ULICA II H. ŠT. 27 50 pov. ali dostop.
1076 948284 948282 GRAJSKA ULICA III H. ŠT. 13 50 pov. ali dostop.
1077 948285 948282 GRANITNA ULICA II 440250 105 pov. ali dostop.
1078 948290 948291 440250 OPLOTNICA–CESTA NA POLJE H. ŠT. 11 170 pov. ali dostop.
1079 948300 948301 440250 KORITNI–LIPUŠ–OPLOTNICA 440250 1410 pov. ali dostop.
1080 948310 948311 440250 KORITNO–JAVORNIK JAVORNIK 255 pov. ali dostop.
1081 948320 948321 440250 GORICA–BOBIK BOBIK 3800 pov. ali dostop.
1082 948322 948321 BOŽJE–MATEVŽIČ MATEVŽIČ 220 pov. ali dostop.
1083 948323 948321 BOŽJE–PETRIČ PETRIČ 350 pov. ali dostop.
1084 948324 948321 KOVAŠKI JAREK–ČREŠNAR ČREŠNAR 410 pov. ali dostop.
1085 948325 948321 KOVAŠKI JAREK– VOLAVC VOLAVC 720 pov. ali dostop.
1086 948330 948331 440250 KORITNO–ČREŠNAR ČREŠNAR 1300 pov. ali dostop.
1087 948340 948341 440250 BOŽJE–PUŠNIK PUŠNIK 500 pov. ali dostop.
1088 948350 948351 440250 KORITNO–OBROVNIK–MEGLIČ MEGLIČ 595 pov. ali dostop.
1089 948360 948361 440250 KORITNO–CEZLAK R 3 T 930 2340 pov. ali dostop.
1090 948370 948371 R III T 930 LAČNA GORA–ROTOVNIK ROTOVNIK 300 pov. ali dostop.
1091 948380 948381 R III T 930 LAČNA GORA SUJEK SUJEK 780 pov. ali dostop.
1092 948390 948391 440260 BREZJE I H. ŠT. 20 265 pov. ali dostop.
1093 948400 948401 440260 BREZJE–SOMREK SOMREK 154 pov. ali dostop.
1094 948410 948411 440260 KOVAŠKI VRH–GOLENAČ GOLENAČ 210 pov. ali dostop.
1095 948420 948421 440260 KOVAŠKI VRH–ZADEK ZADEK 230 pov. ali dostop.
1096 948430 948431 440260 KOVAŠKI VRH–ČREŠNAR ČREŠNAR 170 pov. ali dostop.
1097 948440 948441 440260 BREZJE–KUNEJ KUNEJ 510 pov. ali dostop.
1098 948450 948451 440260 GORICA–POTOČNIK 440260 740 pov. ali dostop.
1099 948452 948451 GORICA–RAMŠEK 948260 520 pov. ali dostop.
1100 948453 948451 BRZJE–POLENEK POLENEK 280 pov. ali dostop.
1101 948460 948461 440300 BREZJE–TRDIN TRDIN 325 pov. ali dostop.
1102 948470 948471 440300 BREZJE II 440300 239 pov. ali dostop.
1103 948480 948481 440300 BREZJE–LEŠNIK 440040 830 pov. ali dostop.
1104 948490 948491 440300 BRINJEVA GORA–BREZJE 948503 680 pov. ali dostop.
1105 948500 948501 440260 BREZJE–GORENJAK GORENJAK 2110 pov. ali dostop.
1106 948502 948501 BREZJE–GOLENAČ GOLENAČ 565 pov. ali dostop.
1107 948503 948501 BREZJE–ZADEK ZADEK 1050 pov. ali dostop.
1108 948510 948511 440300 MALAHORNA–DOBERŠEK DOBERŠEK 540 pov. ali dostop.
1109 948512 948511 MALAHORNA–KAMNOLOM KAMNOLOM 140 pov. ali dostop.
1110 948520 948521 R III 700 MALAHORNA–KAMENIK KAMENIK 105 pov. ali dostop.
1111 948530 948531 R III 700 MALAHORNA–KALŠEK KALŠEK 110 pov. ali dostop.
1112 948540 948541 440250 BOŽJE–LUKANJA R III T 930 2595 pov. ali dostop.
1113 948550 948551 440250 DOBRIŠKA VAS I 440280 85 pov. ali dostop.
1114 948560 948561 440280 DOBRIŠKA VAS–JUHART JUHART 310 pov. ali dostop.
1115 948562 948561 DOBRIŠKA VAS–SMOGAVEC SMOGAVEC 150 pov. ali dostop.
1116 948570 948571 H. ŠT. 1 STRTENIK–MARKEČICA 440280 1130 pov. ali dostop.
1117 948580 948581 383040 ZLAKOVA–PAČNIK PAČNIK 835 pov. ali dostop.
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1118 948582 948581 ZLAKOVA–FURMAN FURMAN 330 pov. ali dostop.
1119 948583 948582 ZLAKOVA I H. ŠT. 32 170 pov. ali dostop.
1120 948584 948581 ZLAKOVA–KVAC KVAC 450 pov. ali dostop.
1121 948590 948591 383040 ZLAKOVA–HREN HREN 255 pov. ali dostop.
1122 948600 948601 383040 ZLAKOVA–LAJHER LAJHER 475 pov. ali dostop.
1123 948610 948611 383040 ZLAKOVA–BREČKO BREČKO 660 pov. ali dostop.
1124 948620 948621 440260 BREZJE III H. ŠT. 32 220 pov. ali dostop.
1125 948630 948631 440240 ČADRAM–LESKOVAR LESKOVAR 470 pov. ali dostop.
1126 948632 948631 ČADRAM–DRAKSLER DRAKSLER 130 pov. ali dostop.
1127 948640 948641 440290 ZG. GRUŠKOVJE–BRUMEC BRUMEC 300 pov. ali dostop.
1128 948650 948651 440290 ZG. GRUŠKOVJE I H. ŠT. 3 270 pov. ali dostop.
1129 948660 948661 R II 430 ZG. GRUŠKOVJE–FIGEK FIGEK 310 pov. ali dostop.
1130 948670 948671 R II 430 ZG. GRUŠKOVJE II H. ŠT. 11 480 pov. ali dostop.
1131 948680 948681 440270 ZG. GRUŠKOVJE III 948682 850 pov. ali dostop.
1132 948682 948681 ZG. GRUŠKOVJE IV 948071 1153 pov. ali dostop.
1133 948690 948691 440270 POBREŽ–GRIFIČ GRIFIČ 230 pov. ali dostop.
1134 948700 948701 440270 POBREŽ LESKOVAR LESKOVAR 280 pov. ali dostop.
1135 948710 948711 R III 700 MALAHORNA– VIVOD VIVOD 125 pov. ali dostop.
1136 948720 948721 440250 BOŽJE–BRBRE BRBRE 800 pov. ali dostop.
1137 948722 440250 BOŽJE–KAMENIK 948721 280 pov. ali dostop.
1138 948730 948731 440250 BOŽJE–GRIČNIK GRIČNIK 420 pov. ali dostop.
1139 948740 948741 440250 KORITNO–GOŠNIK GOŠNIK 600 pov. ali dostop.
1140 948750 948751 440250 BOŽJE–KOHLER KOHLER 300 pov. ali dostop.
1141 948752 948751 BOŽJE–SMOGAVEC SMOGAVEC 150 pov. ali dostop.
1142 948760 948761 440250 BOŽJE–DOBOČNIK DOBOČNIK 940 pov. ali dostop.
1143 948770 948771 440250 KORITNO–TAJNIKAR 440250 550 pov. ali dostop.
1144 948772 948771 KORITNO–HRIBRNIK HRIBRNIK 270 pov. ali dostop.
1145 948780 948781 440250 KORITNO–GRM GRM 1500 pov. ali dostop.
1146 948782 948781 KORITNO–PETRIČ PETRIČ 110 pov. ali dostop.
1147 948783 948781 KORITNO–VIVOD VIVOD 160 pov. ali dostop.
1148 948784 948781 KORITNO–JAVORNIK JAVORNIK 290 pov. ali dostop.
1149 948790 948791 440250 FOŠT–HOHLER HOHLER 200 pov. ali dostop.
1150 948792 948791 FOŠT–FRTJAKI FRTJAKI 200 pov. ali dostop.
1151 948800 948801 440250 FOŠT I H. ŠT. 16 120 pov. ali dostop.
1152 948810 948811 440250 FOŠT–KAMENIK H. ŠT. 19 300 pov. ali dostop.
1153 948820 948821 440250 FOŠT–OBROVNIK OBROVNIK 180 pov. ali dostop.
1154 948830 948831 948321 FOŠT–OBROVNIK OBROVNIK 330 pov. ali dostop.
1155 948840 948841 440250 OPLOTNICA–ČREŠNJER ČREŠNJER 150 pov. ali dostop.
1156 948850 948851 440250 GORICA–OČKO OČKO 340 pov. ali dostop.
1157 948860 948861 440250 STRMA UL.–GRM GRM 420 pov. ali dostop.

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

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347–06–144/98–03/Brank z dne 2. 6. 1998.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 10/32-7-1/98
Slovenska Bistrica, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
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ŠMARJE PRI JELŠAH

380. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
ceni za stavbna zemljišča v letu 1999

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 44.b člena starega zako-
na o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85
in 33/89) v povezavi s 57. in 58. členom novega zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in
20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun promet-
ne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepre-
mičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 18. člena statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/97
in 48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 2.
redni seji dne 25. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za

stavbna zemljišča v letu 1999

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti zmanjšana  za povprečne stroške urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1.
1999 za območje Občine Šmarje pri Jelšah znaša
117.800 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od

povprečne gradbene cene iz 1. člena tega zakona odloka in
znaša 0,9% povprečne gradbene cene.

3. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o stavb-
nih zemljiščih.

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

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zem-
ljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 1998 (Uradni list RS, št. 20/98).

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

listu RS.

Št. 06202-9/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. januarja 1999.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

381. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) je Občinski
svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 25. 1. 1999
sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št.

1793/1, k.o. Bodrež.
Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina

Šmarje pri Jelšah.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-11/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. januarja 1999.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

382. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1999

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in na podlagi 19. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Urad-
ni list RS, št. 11/95) in 25. člena poslovnika občinskega
sveta je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni
seji dne 25. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1999

1
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999 znaša 0,117 SIT.

2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. ja-

nuarja 1999 dalje.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

4
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskla-

ditvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
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stavbnega zemljišča v letu 1998, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 9/98.

Št. 06202-12/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. januarja 1999.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

383. Sklep o vrednosti točke

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) in 1. člena
odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 82/94) je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne, 25. 1.
1999 sprejel naslednji

S K L E P

I
Vrednost točke za določanje višine komunalnih taks v

Občini Šmarje pri Jelšah znaša 20 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-10/99
Šmarje pri Jelšah, dne 27. januarja 1999.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

384. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in
olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve
“Pomoči na domu“

Na podlagi prve alinee 100. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94) ter 18. člena
statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95,
17/96 in 48/98) je občinski svet na seji dne 25. 1. 1999
sprejel

P R A V I L N I K

o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri
plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoči na

domu“

1. člen
Ta pravilnik določa merila, po katerih se določi oprosti-

tev in olajšava pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoči
na domu“, ki po zakonu ni brezplačna.

2. člen
Upravičenec do socialnovarstvene storitve “Pomoči na

domu“ lahko uveljavlja oprostitev in olajšavo pri plačilu so-

cialnovarstvene storitve le, če jih izvajajo javni zavodi ali
drugi pooblaščeni izvajalci - koncesionarji (v nadaljevanju:
izvajalci) v skladu s predpisanimi standardi in normativi.

3. člen
Pomoč na domu je v celoti brezplačna za naslednje

skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju
storitve:

a) prejemnike denarnega dodatka po zakonu o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94);

b) prejemnike edinega vira po zakonu o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94);

c) če ugotovljeni dohodki na uporabnika socialno-
varstvene storitve ne dosegajo 25% poprečne neto plače
vseh zaposlenih v RS v preteklem letu.

Vsi ostali upravičenci storitve so plačila oproščeni v
odvisnosti od njihovega materialnega stanja, ki ga določajo
vsi dohodki in osebni prejemki ter nepremično premoženje
(v nadaljevanju: ugotovljeni dohodki), ugotovljeni na način
kot ga določa zakon o socialnem varstvu za prejemnike
denarnega dodatka in sicer:

% zneska popr. neto plače % prispevka k ceni
vseh zaposl. v RS v pret. letu storitve

do 25% ni prispevka
od 26% do 35% 7%
od 36% do 45% 13%
od 46% do 60% 20%
od 60% do 70% 25%
od 70% do 80% 30%
od 80% do 90% 40%
od 90% do 100% 50%
od 100% do 110% 60%
od 110% do 120% 70%
od 120% do 130% 80%
od 130% do 140% 90%
nad 140% 100%

4. člen
O oprostitvah in olajšavah iz 3. točke odloča Center za

socialno delo Šmarje pri Jelšah po predpisih o splošnem
upravnem postopku.

5. člen
Cena storitve “Pomoč na domu“ je ob sprejemu tega

pravilnika 1.621 SIT na uro in se valorizira enkrat letno v
skladu z rastjo poprečnih neto plač vseh zaposlenih v RS.

V ceni ni zajet predpisan prometni davek v trenutni
višini 6,5%.

6. člen
Ta pravilnik velja naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije in se uporablja do sprejema ustrez-
nega pravilnika Vlade Republike Slovenije o oprostitvah in
olajšavah za vse socialnovarstvene storitve javne službe.

Št. 06202-4/99
Šmarje pri Jelšah, dne 27. januarja 1999.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.
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TRŽIČ

385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 1995

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in odloka o proračunu Občine Tržič za
leto 1995 (Uradni list RS, št. 67/95) je Občinski svet obči-
ne Tržič na 2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Tržič za leto 1995

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za

leto 1995.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Tržič za leto

1995 znašajo:

SIT

– prihodki 800,754.405

– odhodki 799,651.204

– presežek prihodkov nad odhodki 1,103.201
se prenese v leto 1996

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada

Občine Tržič, ki znašajo:

SIT

– začetno stanje 1. 1. 1995 769.653

– prihodki v letu 1995 4,804.526

– odhodki v letu 1995 547.093

– presežek prihodkov nad odhodki 5,027.086
se prenese v leto 1996

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja

sta sestavna dela odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 401-02/95-06
Tržič, dne 27. januarja 1999.

Župan
Občina Tržič

Pavel Rupar l. r.

386. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 1996

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), odloka o proračunu Občine Tržič za
leto 1996 (Uradni list RS, št. 31/96) in odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-238/96-11 je Občinski svet občine Tržič na
2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Tržič za leto 1996

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za

leto 1996.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Tržič za leto

1996 znašajo:

SIT

– prihodki 819,283.884

– odhodki 803,875.198

– presežek prihodkov nad odhodki 15,408.686
se prenese v leto 1997

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada

Občine Tržič, ki znašajo:

SIT

– začetno stanje 1. 1. 1996 5,027.086

– prihodki v letu 1996 4,145.121

– odhodki v letu 1996 899.241

– končno stanje 31. 12. 1996 8,272.966

– presežek prih. iz leta 1996 nad odh. 3,245.880
se prenese v leto 1997

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja

sta sestavna dela odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 401-07/95-06
Tržič, dne 27. januarja 1999.

Župan
Občina Tržič

Pavel Rupar l. r.
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387. Odlok o potrditvi zaključnega računa začasnega
financiranja proračuna Občine Tržič za leto
1997

Na podlagi 21. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97 in 10/98), sklepa o začasnem financiranju javne
porabe Občine Tržič v letu 1997 (Uradni list RS, št. 17/97)
in odloka o začasnem financiranju zagotovljene porabe in
drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 (Uradni
list RS, št. 33/97 in 85/97) je Občinski svet občine Tržič na
2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa začasnega

financiranja proračuna Občine Tržič za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun začasnega financiranja pro-

računa Občine Tržič za leto 1997.

2. člen
Prihodki in odhodki začasnega financiranja proračuna

Občine Tržič za leto 1997 znašajo:

SIT

– prihodki 949,086.329
– odhodki 945,954.800
– presežek prihodkov nad odhodki 3,131.529

se prenese v leto 1998

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada

Občine Tržič, ki znašajo:

SIT

– začetno stanje 1. 1. 1997 8,272.966
– prihodki v letu 1997 4,536.451
– odhodki v letu 1997 3,443.850
– končno stanje 31. 12. 1997 9,365.567
– presežek prih. iz leta 1997 nad odh. 1,092.601

se prenese v leto 1998

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja

sta sestavna dela odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 401-02/97-06
Tržič, dne 27. januarja 1999.

Župan
Občina Tržič

Pavel Rupar l. r.

VELIKE LAŠČE

388. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve
sv. Lenarta v Krvavi peči za kulturni in
zgodovinski spomenik

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92), 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni
list RS, št. 34/95) ter na predlog Ljubljanskega regionalne-
ga zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je Občin-
ski svet občine Velike Lašče na 39. seji dne 22. oktobra
1998 sprejel

O D L O K
o razglasitvi podružnične cerkve sv. Lenarta v

Krvavi peči za kulturni in zgodovinski spomenik

1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne,

estetske in naravne vrednote ter zagotovi usklajen nadaljnji
obstoj, razglašamo podružnično cerkev sv. Lenarta v Krvavi
peči za kulturni in zgodovinski spomenik z lastnostmi umet-
nostnega in arhitekturnega spomenika.

2. člen
Podružnična cerkev sv. Lenarta je v zasnovi gotska

stavba, sestavljena iz pravokotne ladje, širokega, rahlo šila-
stega slavoloka in tristrano zaključenega prezbiterija s križ-
norebrastim obokom, h kateremu je prizidan baročni zvonik.
V cerkveni ladji in prezbiteriju se izpod beležev kažejo kvali-
tetne gotske freske. Lesen poslikan strop v cerkveni ladji je
datiran z letnico 1667. V 17. stoletje datira tudi glavni oltar.

3. člen
Spomenik stoji na zemljišču Katastrske občine Krvava

peč na parceli št. *32 – stavbišče.

4. člen
Vplivno območje spomenika obsega širše vedutno ob-

močje okrog cerkve. Meja poteka po severnem robu parc.
št. 39, se nadaljuje po severnem robu parcel 40/1, 49 in
48. Nadaljuje se po zahodnem robu parc. št. 47 in 46, kjer
se ob stiku s cesto obrne in teče po vzhodnem robu parcel
št. 46, 56, 57, 58 in 63. Meja se nadaljuje po južnem robu
parcel št. 70, 71, 72/1, 52, 51 in 50. Na južnem robu
parcele št. 50 se obrne proti severu, kjer teče po zahodnem
robu parcele št. 50, 40/7, 40/11, 40/10, 40/2, 40/4,
40/3, 40/5 in 39, kjer se na severozahodnem vogalu za-
ključi.

5. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja s spome-

nikom in vplivnim območjem spomenika so po stanju v zem-
ljiški knjigi na dan 22. oktober 1998 naslednji:
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katastrska številka vrsta št. zemljiško-
občina parcele rabe knjižnega vložka imetnik pravice uporabe

Krvava peč 39 pašnik 433 Martinjak Frančiška, Ižanska 305, Ljubljana

Krvava peč 40/1 travnik 241 Fotivec Frančiška, Tomšičeva 7, Kočevje

Krvava peč 40/2 pašnik 169 Intihar Franc, Krvava peč 18

Krvava peč 40/3 stan. stavba,

garaža, pašnik 341 Grošelj Zofija in Feliks, Sojerjeva 33, Lj.

Krvava peč 40/4 stavba, pašnik 340 Grošelj Janez in Silva, Ptujska 27, Lj.

Krvava peč 40/5 pašnik 342 Grošelj Štefanija in Bogomir, Prušnikova 13, Lj.

Krvava peč 40/6 pašnik 344 Ciuha Janez, Celarčeva 3, Lj.

Krvava peč 40/7 pašnik 359 Grošelj Franc in Milena, Ulica 28. maja 69, Lj.

Krvava peč 40/8 pašnik 347 Remškar Alenka in Janez, Koseskega 1, Lj.

Krvava peč 40/9 pašnik 347 Remškar Alenka in Janez, Koseskega 1, Lj.

Krvava peč 40/10 stavba, pašnik 357 Bolta Ivan, Jarše 18, Lj.

Krvava peč 40/11 stavba, dvorišče 358 Vuk Alojzij Adolf, Rojčeva ul. 5, Lj.

Krvava peč 40/12 pašnik 340 Grošelj Janez in Silva, Ptujska 27, Lj.

Krvava peč 40/13 pašnik 347 Remškar Alenka in Janez, Koseskega 1, Lj.

Krvava peč 40/14 pašnik 347 Remškar Alenka in Janez, Koseskega 1, Lj.

Krvava peč 40/15 pašnik 344 Ciuha Janez, Celarčeva 3, Lj.

Krvava peč 40/16 pašnik 395 Bolta Frančiška, Jarše 18, Lj.

Krvava peč 40/17 pašnik 406 Snoj Peter, Snojeva ul. 6, Lj.

Krvava peč 46 stavba, travnik 29 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Krvava peč 47 travnik 29 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Krvava peč 48 pašnik 18 Usenik Štefan, Krvava peč 17

Krvava peč 49 pašnik, travnik 30 Rupar Jože, Krvava peč 16

Krvava peč 50 travnik 437 Pušlar Valerija, Erbežnikova 14, Lj.

Krvava peč 51 pašnik 18 Usenik Štefan, Krvava peč 17

Krvava peč 52 travnik 30 Rupar Jože, Krvava peč 16

Krvava peč 53 pašnik 27 Stražišar Jože, Krvava peč 15

Krvava peč 55/1 travnik 217 Andoljšek Marija, Kovačič Lado, Velike Lašče

Krvava peč 55/2 travnik 24 Sterle Franc, Rabska ul. 5, Škofljica

Krvava peč 56 travnik 278 Živec Franšiška, Ljubeljska ul. 9, Lj.

Krvava peč 57 travnik 278 Živec Franšiška, Ljubeljska ul. 9, Lj.

Krvava peč 58 travnik 24 Sterle Franc, Rabska ul. 5, Škofljica

Krvava peč 59 travnik 24 Sterle Franc, Rabska ul. 5, Škofljica

Krvava peč 61 njiva, travnik 25 Sterle Franc, Rabska ul. 5, Škofljica

Krvava peč 62 travnik 27 Stražišar Jože, Krvava peč 15

Krvava peč 63 travnik 24 Sterle Franc, Rabska ul. 5, Škofljica

Krvava peč 66 travnik, njiva 37 Rupar Anton, Podhojni hrib 5

Krvava peč 67 travnik 27 Stražišar Jože, Krvava peč 15

Krvava peč 70 travnik 37 Rupar Anton, Podhojni hrib 5

Krvava peč 71 pašnik 27 Stražišar Jože, Krvava peč 15

Krvava peč 72/1 gozd, travnik 266 Štrukelj Janez, Krvava peč 11

Krvava peč 72/2 travnik 396 Černjak Anton, Društvena ulica 2, Lj.
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6. člen
Lega spomenika z vplivnim območjem je označena na

katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki je sestavni del od-
loka.

7. člen

Spomenik varujemo v njegovi izvirni in neokrnjeni po-
dobi. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in
funkciji in morajo služiti ohranjanju, sanaciji in prenovi spo-
menika.

V območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvoj-
ne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in
katerih cilj je nadaljnji obstoj spomenika. Dovoljeni so stro-
kovni posegi, ki so namenjeni raziskavam, ohranjanju in
sanaciji spomenika ter izboljšavi estetskega stanja.

Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in
spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj kazensko
odgovoren. Škodo ali spremembe, ki so nastale na spome-
niku mora povzročitelj odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje.

8. člen

V vplivnem območju spomenika je dovoljena doseda-
nja kmetijska raba prostora in prepovedana vsaka gradnja,
tudi za potrebe kmetijskega gospodarstva.

V soglasju z Ljubljanskim regionalnim zavodom za var-
stvo naravne in kulturne dediščine je možna komunalna in
prometna ureditev.

9. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika oprav-
lja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna inš-
pekcijska služba.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 2405
Velike Lašče, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

389. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Marije
Kraljice angelov in lip na Veliki Slevici za
kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92), 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni
list RS, št. 34/95) ter na predlog Ljubljanskega regionalne-
ga zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je Občin-
ski svet občine Velike Lašče na 39. seji dne 22. oktobra
1998 sprejel

O D L O K
o razglasitvi podružnične cerkve Marije Kraljice

angelov in lip na Veliki Slevici za kulturni in
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost

1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne,

estetske in naravne vrednote ter zagotovi usklajen nadaljnji
obstoj, razglašamo podružnično cerkev Marije Kraljice an-
gelov na Veliki Slevici za kulturni in zgodovinski spomenik z
lastnostmi umetnostnega in arhitekturnega spomenika ter
lipe ob cerkvi za naravno znamenitost z lastnostmi naravne-
ga spomenika.

2. člen
Podružnično cerkev Marije Kraljice angelov, zgrajeno

okrog leta 1680 na prostoru prvotne cerkve, sestavljajo
pravokotna ladja, kvadraten prezbiterij z zakristijo na južni
strani ter zvonik na zahodni fasadi. Skupaj z bogato oltarno
opremo ter baročno prižnico predstavlja cerkev zrelo baroč-
no umetnostno delo. Poleg obeh stranskih baročnih oltarjev
je zlasti kvaliteten veliki glavni oltar iz 17. stoletja.

Na terasi južno od cerkve in ob dostopni poti rastejo
stoletne lipe, ki poudarjajo monumentalno lego cerkve.

3. člen
Spomenik stoji na zemljišču Katastrske občine Dvor-

ska vas na parceli št. *71 – stavbišče.

4. člen
Vplivno območje spomenika obsega širše vedutno ob-

močje okrog cerkve. Meja poteka po severnem robu parc.
št. 667/2, se nadaljuje po njenem vzhodnem robu do se-
vernega roba parc. št. 687, 690, 698,701, kjer se obrne
proti jugu in teče po vzhodnem robu parc. št. 701, 706/2,
706/3. Na jugozahodnem robu se meja obrne in teče po
južnem robu parc. št. 706/3, 703, 695, 694, 676, 666/3,
kjer se na severnem vogalu zaključi.

5. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja s spome-

nikom in vplivnimi območjem spomenika so po stanju v
zemljiški knjigi na dan 22. oktober 1998 naslednji:
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Katastrska Številka Vrsta Št. zemljiško-
občina parcele rabe knjižnega vložka Imetnik pravice uporabe

Dvorska vas 666/2 travnik 371 Cimperman Jože, Naredi 11
Dvorska vas 666/3 gozd 557 Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas 667/2 gozd 247 Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas 669 njiva 247 Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas 672 sadovnjak 371 Cimperman Jože, Naredi 11
Dvorska vas 674 sadovnjak 584 D. L. v splošni rabi
Dvorska vas 676 pašnik 9 upravičenci vasi Velika Slevica
Dvorska vas 677/1 travnik 761 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dvorska vas 677/2 travnik 671 Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas 678 travnik 761 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dvorska vas 680/1 sadovnjak 220 Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas 680/2 sadovnjak 229 Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas 680/3 sadovnjak 251 Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas 680/4 sadovnjak 239 Košir Marija, Velika Slevica 9
Dvorska vas 680/5 sadovnjak 263 Vesel Jožef, Mala Slevica 15
Dvorska vas 680/6 sadovnjak 584 D. L. v splošni rabi
Dvorska vas 680/7 sadovnjak 239 Košir Marija, Velika Slevica 9
Dvorska vas 680/8 sadovnjak 251 Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas 680/9 sadovnjak 255 Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas 680/10 sadovnjak 239 Košir Marija, Velika Slevica 9
Dvorska vas 680/11 sadovnjak 245 Vesel Anton in Alojzij, Velika Slevica 8
Dvorska vas 680/12 sadovnjak 216 Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas 680/13 sadovnjak 220 Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas 680/14 sadovnjak 242 Vintar Matija, Velika Slevica 10
Dvorska vas 680/16 sadovnjak 226 Hočevar Peter, Velika Slevica 5
Dvorska vas 680/17 sadovnjak 251 Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas 680/18 sadovnjak 257 Marolt Ivana, Velika Slevica 19
Dvorska vas 680/19 sadovnjak 216 Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas 680/20 sadovnjak 257 Marolt Ivana, Velika Slevica 19
Dvorska vas 680/21 sadovnjak 481 Pevec Frančiška, Leskovec pri Krškem,

Prijatelj Ana, Velika Slevica 7
Dvorska vas 680/22 sadovnjak 254 Vesel Anton in Alojzij, Velika Slevica 8
Dvorska vas 680/23 sadovnjak 255 Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas 680/24 sadovnjak 229 Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas 680/26 sadovnjak 242 Vintar Matija, Velika Slevica 10
Dvorska vas 680/27 sadovnjak 239 Košir Marija, Velika Slevica 9
Dvorska vas 680/28 sadovnjak 249 Turk Jože, Velika Slevica 11
Dvorska vas 680/29 sadovnjak 229 Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas 680/30 sadovnjak 249 Turk Jože, Velika Slevica 11
Dvorska vas 680/31 sadovnjak 226 Hočevar Peter, Velika Slevica 5
Dvorska vas 680/33 sadovnjak 481 Pevec Frančiška, Leskovec pri Krškem,

Prijatelj Ana, Velika Slevica 7
Dvorska vas 680/34 sadovnjak 226 Hočevar Peter, Velika Slevica 5
Dvorska vas 680/35 sadovnjak 216 Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas 680/36 sadovnjak 228 Peterlin Antonija, Velika Slevica 15

Obreza Ana, Velika Račna 29
Peterlin Janez, Velika Slevica 16
Vahtar Ivan, Na bregu 30, Zagorje ob Savi
Bizjak Marija, Rožni vrh 18
Zupančič Zdenka, Plešivica pri Žalni 1
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Katastrska Številka Vrsta Št. zemljiško-
občina parcele rabe knjižnega vložka Imetnik pravice uporabe

Dvorska vas 680/37 sadovnjak 229 Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas 680/38 sadovnjak 237 Vesel Štefan, Velika Slevica 6
Dvorska vas 682/1 sadovnjak 761 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dvorska vas 682/2 sadovnjak 671 Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas 683/1 travnik 761 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dvorska vas 683/2 njiva 671 Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas 684/1 njiva 247 Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas 684/2 travnik 379 Cimperman Jože, Naredi 11
Dvorska vas 687 njiva 247 Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas 690 travnik 229 Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas 691 njiva 251 Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas 694 stavba, dvorišče,

njiva 250 Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas 695 njiva 801 Petrič Marija, Male Lipljene 4
Dvorska vas 697 njiva 255 Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas 698 njiva 255 Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas 700 travnik 229 Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas 701 njiva 251 Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas 703 njiva 755 Polzelnik Ivan, Velika Slevica 13
Dvorska vas 706/2 travnik, njiva 768 Vesel Štefan, Velika Slevica 6
Dvorska vas 706/3 njiva 835 Zadnik Anton in Marija, Velika Slevica 6
Dvorska vas *68 stavbišče 247 Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas *69 stavbišče 24 Rimokatoliško župnijstvo Velike Lašče
Dvorska vas *70 stavbišče 24 Rimokatoliško župnijstvo Velike Lašče
Dvorska vas *290 stavbišče 247 Bavdek Jože, Ulaka 1

6. člen
Lega spomenika z vplivnim območjem je označena na

katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki je sestavni del
odloka.

7. člen

Spomenik varujemo v njegovi izvirni in neokrnjeni po-
dobi. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in
funkciji in morajo služiti ohranjanju, sanaciji in prenovi spo-
menika.

Naravno znamenitost varujemo v izvirni podobi. Prepo-
vedani so posegi in dejavnosti, ki bi spremenile in okrnile
podobo in ekološke pogoje.

V območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvoj-
ne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in
katerih cilj je nadaljnji obstoj spomenika. Dovoljeni so stro-
kovni posegi, ki so namenjeni raziskavam, ohranjanju in
sanaciji spomenika ter izboljšavi estetskega stanja.

Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in
spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj kazensko
odgovoren. Škodo ali spremembe, ki so nastale na spome-
niku mora povzročitelj odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje.

8. člen
V vplivnem območju spomenika je dovoljena doseda-

nja kmetijska raba prostora in prepovedana vsaka gradnja,
tudi za potrebe kmetijskega gospodarstva.

V soglasju z Ljubljanskim regionalnim zavodom za var-
stvo naravne in kulturne dediščine je možna komunalna in
prometna ureditev.

9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika oprav-

lja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna in-
špekcijska služba.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 2404
Velike Lašče, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.
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IV. Javni spomeniki, znamenja, kapele
1. Brezen – Kapela pri domačiji Brezen 20, sin. Matev-

ževa kapela,
2. Paka – Kapela pri domačiji Paka 20, sin. Encikova

kapela,
3. Paka, Kapela pri domačiji Paka 41, sin. Večkova

kapela,
4. Skomarje – Kapela pri domačiji Skomarje 58, sin

Petretova kapela;

V. Etnološki spomeniki
1. Hudinja – Kašča pri domačiji Hudinja 119,
2. Spodnji Dolič – Kašča domačije Sp. Dolič 29,
3. Spodnji Dolič – Gospodarsko poslopje domačije

Sp. Dolič 30.

5. člen
Natančne oznake razglašenih kulturnih in zgodovinskih

spomenikov, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režim vars-
tva ter razvojne usmeritve so navedene v strokovnih osnovah
iz 3. člena odloka.

Strokovne osnove iz 3. člena odloka hranita Občina
Vitanje in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje.

6. člen
Na razglašenih kulturnih in zgodovinskih spomenikih

ter v njihovih varovanih območjih so dovoljeni le posegi in
razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastno-
stim, in ki so v skladu z varstvenimi režimi. Kakršnikoli pose-
gi na zavarovanih objektih in njihovih območjih so možni le s
soglasjem in na podlagi konservatorskih smernic pristojne-
ga Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravne in kultur-

ne dediščine opravlja na področju Občine Vitanje Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju.

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kultur-
ne dediščine.

8. člen
Občinska uprava izda po razglasitvi kulturnih in zgodo-

vinskih spomenikov lastnikom le-teh obvestilo o razglasitvi
le-teh seznani z režimom varstva, posameznimi omejitvami
in prepovedmi, ki veljajo za posamezni kulturni spomenik.

Občinska uprava izvede vpis razglašenih kulturnih spo-
menikov v zemljiško knjigo.

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

nem listu RS.

Št. 062-02-03/99-08
Vitanje, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

VITANJE

390. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Občini Vitanje

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 26/92) in 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 25/95,) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Celju je Občinski svet občine Vitanje na
seji dne 29. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih

spomenikov v Občini Vitanje

1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in poseb-

no družbeno varstvo, se deli nepremične kulturne dediščine
na območju Občine Vitanje, razglasijo za kulturni in zgodo-
vinski spomenik.

2. člen
Kulturni in zgodovinski spomeniki so tisti deli kulturne

dediščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodo-
vinsko ali estetsko vrednost.

3. člen
Sestavni del tega odloka je predlog za razglasitev na-

ravnih in kulturnih spomenikov v Občini Vitanje, projekt št.
02-46511-90 z dne 19. 10. 1990, dopolnjen 21. 12.
1998, ki ga je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine iz Celja.

4. člen
A) Kot kulturni in zgodovinski spomeniki se v Občini

Vitanje razglasijo:
I. Naselbinska območja
Vitanje – Staro trško jedro;

II. Arheološki spomeniki
Hudinja – Šentvid – Rimska nekropola;

B) Umetnostni spomeniki
I.Gradovi
1. Vitanje – Stari grad, sin Weitenstein,
2. Vitanje – Novi grad,
3. Vitanje – Trški dvorec;

II. Mestna in trška arhitektura
1. Vitanje – Hiša Vitanje 56,
2. Vitanje – Hiša Vitanje 84,
3. Vitanje – Hiša Vitanje 92, benificiatna hiša,
4. Vitanje – župnišče, Vitanje 99;

III. Cerkve
1. Brezen pri Vitanju – Cerkev sv. Antona,
2. Hudinja – Cerkev sv. Vide,
3. Spodnji Dolič – Cerkev sv. Marjete,
4. Vitanje – Cerkev sv. Petra in Pavla,
14. Vitanje – Cerkev Marije Pomočnice;
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VRHNIKA

391. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 29. člena statuta Obči-
ne 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 občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Vrhnika in po-

stopek njihove kategorizacije,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
Občinske ceste na območju Občine Vrhnika so vse

javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,

javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste v Občini Vrhnika se v skladu z merili

za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji:
zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) in mestne
ceste ali krajevne ceste (LK).

5. člen
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet

občine Vrhnika 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
(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. Predlogi morajo biti uteme-
ljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Vrhnika 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
(1) Gradnja in rekonstrukcija občinskih cest ter katego-

rija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določa s pla-
nom razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Vrhnika, na predlog
župana.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste,
s katerim se nadomesti del te ceste je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(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 Vrhnika na predlog
župana.

9. člen
(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 Vrhnika na predlog župa-
na, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(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 proti po tem odloku.



Stran 724 / Št. 8 / 10. 2. 1999 Uradni list Republike Slovenije

(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 upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,

upravlja Občina Vrhnika.

12. člen
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-

rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet občine Vrhnika na predlog
župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-

ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Vrhnika;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest

se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) Občinski svet občine Vrhnika lahko predlaga Vladi

Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upo-
rabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po ob-
močju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in do-
loči 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
(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
(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
Zemljišča za gradnjo ali rekonstrukcijo občinskih cest

investitor pridobiva s sklenitvijo pogodbe z lastnikom zem-
ljišča ali nepremičnine. Če ne pride do sklenitve pogodbe v
skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica
na zemljišče ali nepremičnino odvzame ali omeji.

18. člen
(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 nepremičnih ali pravic v skladu z
zakonom.
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(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
(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske

ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pri-
stojen občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju pred-
logov javnih prevoznikov.

(2) Avtobusna postajališča na občinskih cestah se gra-
dijo v skladu s pravilnikom o minimalnih pogojih za projekti-
ranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč praviloma
zunaj vozišča.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske
uprave) za ceste na predlog javnega prevoznika in v soglasju
z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji
okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda
dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču.
Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je
postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

20. člen
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo

biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z želez-
niško progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(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
(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 pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem od-
stavku.

23. člen
(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
odgovoren pristojen občinski upravni organ 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
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o

gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 15 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

(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.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(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 30. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

26. člen
(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 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 Vrhnika.

(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 Vrhnika na predlog
župana odloči, da redno vzdrževanje javnih poti ali dela teh
poti zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti.
Občinski svet občine Vrhnika hkrati določi tudi program
rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se za-
gotovijo iz proračuna občine, in določi odgovorno osebo za
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izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je Občina Vrhni-
ka subsidiarno odgovorna.

(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

27. člen
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-

ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občin-
ski upravni organ za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

28. člen
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 pristojen občinski upravni organ za ceste.

29. člen
(1) Pristojen občinski upravni organ 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 pristojen občinski upravni organ 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
pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

30. člen
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
–  da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo

promet 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 pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil,
dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz
prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo

in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost
po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

(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, občinski inšpektor za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen upravni
organ 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 51. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

31. člen
(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
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

(3) Pristojen občinski upravni organ 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 varovanje 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 4 m
–  pri javni poti za kolesarje 2 m
–  pri zbirni mestni ali krajevni cesti 8 m
–  pri mestni ali krajevni cesti 6 m
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Vrhnika.

32. člen
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-

napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Vrhnika, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalne-
ga pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

(2) Pristojen občinski upravni organ 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.
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(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočili more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

33. člen
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-

činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa 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 in 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.

34. člen
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in

opravljanja drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega orga-
na za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje
teh del.

35. člen
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-

de osebnih 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 pristojen občinski upravni organ
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervenciji
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.

36. člen
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-

so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorjujejo izva-
jalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s
policisti.

(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.

37. člen
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,

določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občin-
ski upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta pravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za
opravljanje 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 je potrebno soglasje
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

38. člen
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in

pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se
določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanje pri-
ključka 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 pristojen občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena
teze.

39. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega

prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno

ukinitev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena
tega odloka.
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(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(1) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko pri-

stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi varoval-
ni 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 pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

42. člen
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami

ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa 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.

43. člen
(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 pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste.

44. člen
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

45. člen
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko

cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih na 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 ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili,
razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovo-
ljenji;

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.

46. člen
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti

kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

47. člen
(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.
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2. Ukrepi za varstvo prometa

48. člen
(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
49. 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
občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti na 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.

49. člen
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske

ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O
izdanih dovoljenih pristojen občinski upravni organ za ceste
obvesti najkasneje v 5 dneh pred izvedbo zapore policijo,
občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena
prometno tehnična dokumentacija začasne prometne uredi-
tve 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 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa za ceste potrjena pro-
metno 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.

50. člen
(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 karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (po-
lje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti za zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občin-
ski upravni organ 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 pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste iz 31. člena tega odloka.

51. člen
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa

Občinski svet občine Vrhnika na predlog župana, razen v
primerih iz 30. 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.

(2) Na občinski cesti se postavljajo table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste s sklepom.

Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico
do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdr-
ževanje in odstranitev.

52. člen
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali

naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je
ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varoval-
nem pasu ceste. Pristojen občinski upravni organ 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 njihove postavitve, vzdrževanja in odstra-
nitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le v skladu z določili odloka o neprometnih znakih,
panojih in transparentih v Občini Vrhnika zunaj območja
vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne
signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo
postavitev izda pristojen občinski upravni organ za ceste. V
soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogo-
je vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
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(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 Vrhnika. Transparenti morajo biti izo-
bešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

(4) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano.

53. člen
(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 38. in
39. člena tega odloga 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 pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

54. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku

pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni za ceste,
ter zoper sklep iz drugega odstavka 51. člena tega odloka je
dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

55. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov

o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

56. člen
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

57. člen
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih

cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost 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 ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko določi po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, pristojen občinski upravni organ za ceste in poli-
cijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(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
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če;
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1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električ-
ne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in
druge podobne naprave (prvi odstavek 32. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. 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 (34. 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
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (37.
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 38.
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 41. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(42. 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 (43. 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 (44. 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 (45.
člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naloženimi ploskvami koles,
ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena);

13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 46. 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 47. 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
48. 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 49. 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 49. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. 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 (52. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

59. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

60. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 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 25. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

61. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziro-
ma 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
Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v

enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12.
člena tega odloka.

63. člen
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili

priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
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rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 40. člena tega odloka.

64. člen
(1) 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 dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

(2) Ravno tako morajo v enem letu poskrbeti za uredi-
tev odvodnjavanja meteornih vod vsi tisti, pri katerih je ta
voda iz žlebov in dvorišč speljana na cesto.

65. člen
(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 te
teze, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

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

gospodarjenju s cestami, ulicami, trgi, javnimi potmi in dru-
gimi prometnimi površinami v Občini Vrhnika (Uradni list RS,
št. 6/86 in 27/87).

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

nem listu RS.

Št. 11/3-033/98
Vrhnika, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

392. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Vrhnika

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 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 kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih

poti v Občini Vrhnika

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo ter občinske kolesarske poti.

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

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Vrhnika in naseljih z uvedenim

uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s

skrajšano oznako LZ) v mestu Vrhnika in v naseljih Janezova
vas–Verd, Log, Dragomer–Lukovica;

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-
ko LK) v mestu Vrhnika in v naseljih Janezova vas–Verd,
Log, Dragomer–Lukovica;

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

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

naselji v Občini Vrhnika in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Vrhnika in v naseljih Janezova vas–

Verd, Log, Dragomer–Lukovica z uvedenim uličnim siste-
mom, razvrščene v podkategorije.

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

občini in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap. Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 1 468010 409 Cesarski vrh–Zaplana Prezid–Ceste 408 3311 MP 1590
2. 2 468020 409 Strmica–Zaplana–Logar 226110 6920 MP –
3. 18 226110 408 Rovte–Mizendol–Podčelo 407 8503 MP 6540
4. 20 226130 226110 Rovte–Smrečje 468030 1054 MP 3800
5. 19 468030 407 Podčelo–Smrečje–Žiri 408 12831 MP 8890
6. 23 067120 407 Suhi dol–Lavrovec–Smrečje 468030 1594 MP 4175
7. 25 067040 407 Pil–Šentjošt–Smrečje 468030 316 MP 5490
8. 115 468040 642 Verd–Pokojišče–Begunje 041090 13713 MP 9739
9. 127 468050 468040 Pokojišče–Borovnica 016010 2100 MP 1500
10. 107 468060 409 Sinja gorica–Bevke–Log 409 7881 MP –
11. 139 067140 407 Vrzdenec–Žažar–Ligojna 407 1013 MP 4611
12. 155 468070 468060 Bevke–Drenov grič–Zaklanec 641 4899 MP 1848
13. 165 022040 022010 Notranje gorice–Log 468060 635 MP 3580
14. 180 468080 409 Lukovica–Vnanje gorice–Žabnica 022010 2006 MP 1376
15. 131 468090 409 Sinja gorica–Ligojna 407 2106 MP –

5. člen
Lokalne ceste v mestu Vrhnika in v naseljih Janezova vas–Verd, Log, Dragomer–Lukovica z uvedenim uličnim siste-

mom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

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

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 46  466010 466020 Notranjska–Povezava–Gabrče–Lukan 409 1579 MP
2. 52  466020 409 Cesta 6.maja–Idrijska cesta–Betajnova 966360 1695 MP
3. 68  466030 407 Stara cesta–Voljčeva 409 1214 MP
4. 77  466040 409 Lošca del–Pot v Močilnik del–V Močilnik 409 1722 MP
5. 94  466050 409 Delavsko naselje 407 298 MP
6. 37  466060 407 Malči–Stara Vrhnika–Podčelo 468030 1844 MP
7. 102  466070 409 Kolodvorska 407 909 MP
8. 113  466080 642 Jagrova–Krimskega odreda 642 637 MP
9. 101  466090 409 Pot na Tojnice 468060 1376 MP
10. 166  466100 466110 C. Dolomitskega odreda–Molska–Šolska 409 1307 MP
11. 179  466110 409 Dragomerška 409 1287 MP

– mestne in krajevne ceste (LK)
Zap. Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 45 466500 409 Gabrče–povezava M–10 466010 790 MP
2. 47 466510 466520 Grilcev grič Drago 253 MP
3. 48 466520 409 Cesta Mlinar–Štampetov most A1 podvoz 1970 MP
4. 50 466530 409 Raskovec–Pavkarjeva pot–Pekarsko naselje HŠ 18 1345 MP
5. 56 466540 466020 Betajnova–Betajnova HŠ 10 719 MP
6. 58 466550 466020 Pri lipi–Dobovičnikova–Dobovičnikova–

Dobovičnikova–Dobovičnikova–Tičnica–
Dobovičnikova–Prisojna pot –Pot k studencu 466550 1891 MP

7. 59 466560 466050 Ob potoku–Ob Beli–Vas trikotnik 466050 386 MP
8. 62 466570 466020 K Žitu Mlin 217 MP
9. 63 466580 466020 Kolesarska pot HŠ 8 97 MP
10. 64 466590 466020 Med vrtovi HŠ 8 104 MP
11. 65 466600 466020 Kurirska pot 466030 318 MP
12. 66 466610 466020 Idrijska mimo klavnice Majda 72 MP
13. 69 466620 466020 Pri lipi–Povezava Stara cesta mimo Oblak 466030 538 MP
14. 70 466630 466030 Petkovškova cesta–Povezava Petkovškova

Stara cesta–Petkovškova–Petkovškova–
Petkovškova 466620 453 MP
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Zap. Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

15. 71 466640 466030 Cesta gradenj HŠ 15 200 MP
16. 72 466650 466020 Na Klisu–Na Klisu most 320 MP
17. 73 466660 466030 Hrib 409 167 MP
18. 74 466670 466030 Gradišče–Pot na pokopališče pokop. 406 MP
19. 75 466680 466020 Na Zelenici Na zelen. 96 MP
20. 76 466690 466020 Krožna pot Droga 131 MP
21. 78 466700 466040 Pot v Močilnik del Mirke 966550 562 MP
22. 80 466710 466040 Lošca del–Mrakova–Sušnikova–Lošca–

Usnjarska–Lošca–Lošca–Prečna pot 466710 1671 MP
23. 81 466720 466040 Kopališka ulica–Ob Ljubljanici–Ribiška pot–

Ob igrišču HŠ 9 661 MP
24. 83 466730 409 Poštna ulica–Krpanova ulica–Povezava

na Cesto 6. maja–K Okrajšek Okrajš. 456 MP
25. 86 466740 466030 Pot na Trojico–Pot na Trojico HŠ 21 300 MP
26. 87 466750 466030 Čuža–Čuža HŠ 12 177 MP
27. 88 466760 466030 Povezava mimo Mlečne 409 59 MP
28. 89 466770 466030 Na klancu–Na klancu HŠ 31 521 MP
29. 90 466780 409 Jelovškova cesta I–Jelovškova cesta II 407 291 MP
30. 91 466790 466050 Partizanski tabor 407 147 MP
31. 92 466800 407 Pot na Košace HŠ 9 750 MP
32. 95 466810 466050 Delavsko naselje I–Delavsko naselje II–Na livadi HŠ 11 275 MP
33. 96 466820 407 Ob izviru–Travniška ulica–Mimo Celarca–

V zatišju–Robova cesta HŠ 50 688 MP
34. 108 466830 642 Cankarjevo nabrežje Ljubljanic. 239 MP
35. 111 466840 642 Janezova cesta–Kotnikova cesta–

Čolnarska cesta–Cesta na Barju–Kačurjeva cesta 466080 913 MP
36. 112 466850 466080 Pionirska cesta Molek 118 MP
37. 114 466860 466080 Ledina–Brigadirska cesta–Cesta na polju 466860 661 MP
38. 97 466870 409 Ob progi HŠ 12 220 MP
39. 98 466880 409 Sivkina ulica HŠ 22 247 MP
40. 99 466890 409 Možinova ulica HŠ 12 125 MP
41. 100 466900 409 Opekarska cesta I–Opekarska cesta II–

Opekarska Impeks HŠ 8 383 MP
42. 103 466910 409 Kolodvorska pri Vrtnariji–Kolodvorska Vrtnarija HŠ 14b 354 MP
43. 104 466920 409 Mokrice Trafo–Mokriceproti HŠ 87–Mokrice HŠ 15 319 MP
44. 106 466930 409 Rožna ulica–Kuclerjeva ulica HŠ 12 287 MP
45. 105 466940 409 Cesta v Vrtnarijo Vrtnarija 190 MP
46. 158 467010 409 Cesta borcev HŠ 346 MP
47. 159 467020 409 Cesta 8. maja–Na Mele–Hercegovska HŠ 10 871 MP
48. 160 467030 409 Rimska cesta–Rimska–Rimska do Černetič–

Rimska do HŠ23–Na polje–Ob potoku I–
V hrastje–Ob potoku II–V Lipovce I 467030 2226 MP

49. 161 467040 466100 Vrhovčeva cesta 409 958 MP
50. 164 467050 466100 Cesta na grič cerkev 604 MP
51. 167 467060 466100 Cesta Dolomitskega odreda del–Pionirska I–

CKO do Žaklja–CKO do ceste na breg–
Cesta na breg–Cesta OF–Pot na Ferjanko HŠ 1449 MP

52. 169 467070 466100 Cesta pod Strmcem Vidmar 221 MP
53. 170 467080 409 Molska cesta del 466100 158 MP
54. 172 467090 466110 Stara cesta–Stara cesta 466110 1017 MP
55. 174 467100 467090 Pot za stan–Pot za stan HŠ 25 478 MP
56. 175 467110 466110 Ob snešaku–Lepa pot–Vrtna pot–Rožna pot HŠ 532 MP
57. 176 467120 466110 Na polane–Mirna, Kratka, Kotna pot–

Prečna pot–Vrtna pot HŠ 725 MP
58. 177 467130 466110 Na grivi–V športni park–V loki–Laze–I–II–III–

Ljubljanska 466110 1595 MP
59. 181 467140 409 Dolina 467140 412 MP
60. 182 467150 409 Pod gradom 966960 706 MP
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6. člen
Javne poti (JP) v mestu Vrhnika so:

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

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 43 966370 966360 Cesta v Star Maln–Cesta Star Maln do ceste
na Jelovc–Gačnik–Staje 966070 5265 MP

2. 44 966380 46602 Notranjska Šklepc–Povezava Gabrče
Tankovska cesta–Štampetov most Logatec meja Logatec 2425 MP

3. 53 966390 466020 Pot na Storžev grič Storž 824 MP
4. 54 966400 966360 Pot k Stebelu Stebel 811 MP
5. 55 966410 466540 Pot h Grandi–Mimo Prebil Prebil 110 MP
6. 57 966420 466020 Pot k Šurci Šurca 189 MP
7. 60 966430 466550 Dolge njive HŠ 116 MP
8. 61 966440 966430 Pešpot dolge njive–Pešpot Tičnica Trojica–

Pešpot ob potoku–Pešpot proti Sržinarju–
Pešpot k mlinu 466570 1450 pešpot

9. 49 966450 466520 Pot mimo hiš Turnovše–Pot mimo Molka 409 196 MP
10. 51 966460 466530 Pešpot na Drčo Močilnik 400
11. 67 966470 466670 Pešpot Grogar most Na Zelenici–Pešpot Droga

Tržaška–Pešpot Gradišče most mimo LIKA–
Pešpot mimo Habeta–Pešpot Na Klisu most
Zupan–Pešpot Na Klisu most Zupan Krožna pot 466690 390 pešpot

12. 84 966480 466030 Pešpot mimo LB–Pešpot mimo Mlečne–
Pešpot mimo Mediča 468040 150 pešpot

13. 85 966490 409 Pot mimo Žontove–Pešpot na Trojico Trojica 470 pešpot
14. 93 966500 466800 Pot k Trojici Trojica 223 MP
15. 82 966510 409 Pešpot ob bazenu –Pešpot na most Verd most 300 pešpot koles.
16. 79 966520 466700 Pot v vas Mirke–K Marti–K Štimcu Štimac 442 MP

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

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

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 3 966010 468010 K rezervoarju–Pot v ograje 408 924 MP 2576
2. 4 966020 468010 Pot k Mihovc Mihovc 179 MP
3. 5 966030 468010 Pot k Omejcu Omejc 192 MP
4. 6 966040 468010 Pot k Jezern–Pot h gasilskem domu–Pot k Maku Mak 1353 MP
5. 8 966050 468020 Pot na Lošc HŠ 109 208 MP
6. 7 966060 468020 Pot v Korenovo dolino HŠ 176 214 MP
7. 9 966070 468020 Pot na Jelovc Jelovc 1892 MP
8. 10 966080 468020 Pot na Marinčev grič–Pot k Cotk–Pot k

Onegavčk–Pot k Majerju Majer 3242 MP
9. 11 966090 468020 Cesta na Planino–Na stolp Planina 3527 MP
10. 12 966100 468020 Pot okoli cerkve k šoli–Povezava mimo

pokopališča 468020 281 MP
11. 13 966110 468020 Pot k Trovt–Pot na Travni vrh–Pot k Celarcu Celarc 2026 MP
12. 14 966120 468020 Pot na Ulovko Gluhak 221 MP
13. 15,1 966130 468020 Pot v dol Dol 110 MP
14. 15 966140 226110 Pot na Trčkov grič 966310 1290 MP
15. 16 966150 226110 Pot k Brenčiču –Pot k Praprotniku–Pot

k Lazenčanu–Pot do Košenine Košenine 1855 MP
16. 16,1 966160 966150 Pot na Brinovec–Pot proti Moletu Vikendi 1017 MP
17. 17 966170 226110 Pot v Rastovke Rastovke 358 MP
18. 21 966180 067120 Pot h Gavgar Gavgar 757 MP
19. 22 966190 468030 Cesta mimo cerkve–Pot h Kozarju Kozar 746 MP
20. 24 966200 468030 Cesta v Potok meja 604 MP
21. 26 966210 468030 Cesta v Samijo–Pot k Bučarju–K Malavašič Malavašič 1214 MP
22. 27 966220 468030 Pot v Zakanjc Zakanjc 371 MP
23. 28 966230 468030 Cesta v Kajndol–Pot v Celarje–Pot v Žažar–

Pot v Jazbo Jazba 5279 MP
24. 29 966240 468030 Cesta v Šuštarjev graben–Pot k Veharju Vehar 2091 MP
25. 30 966250 468030 Cesta k cerkvi Cerkev 163 MP
26. 31 966260 468030 Pot v Podpesek meja 302 MP
27. 32 966270 468030 Pot k Opečniku Opečnik 327 MP
28. 33 966280 468030 Pot k Bukovec Bukovec 97 MP
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Zap. Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

29. 34 966290 468030 Pot k Pajsarju–Pot h Gerbec Gerbec 1174 MP

30. 35 966300 468030 Pot k Mruc–Pot h Kozjek Kozjek 1008 MP

31. 36 966310 468030 Cesta v Razorsko dolino–Cesta na Krošljev grič Železnik 4243 MP

32. 38 966320 466060 Po vasi–Pot proti Špiklu–Pot proti Kurnu–

H Kavčič–Cesta mimo Doma KS–Pot proti rezervoar

tankovski–Pot v Korita za vodo 2486 MP

33. 39 966330 466060 Pot proti Osredkarju Osredkar 64 MP

34. 40 966340 466060 Pot proti Perilu–Pot na Hribe–Pot proti
Smolnikarju Smolnikar 1503 MP

35. 41 966350 466060 Pot k Moletu–Pot h Komarju–Pot k Ogrin Ogrin 389 MP

36. 42 966360 466060 Tankovska cesta 1–Tankovska cesta 2 466520 3335 MP

37. 109 966530 466830 Pešpot mimo Drašlerja 466840 19 pešpot

38. 110 966540 466830 Pot k Metodu–Stranska cesta Strelc 69 MP

39. 116 966550 966560 Pešpot do mostu Retovje most Pot v Retovje 466700 458 MP

40. 117 966560 468040 Cesta skozi vas–Konjski klanec–Mimo Telbana–

Danin klanec mežnija 1349 MP

41. 118 966570 468040 Pot proti Vidrihu–Pot zadružna žaga do

Štampetovega mosta Štamp. most 2117 MP

42. 119 966580 468040 Cesta do žel.post.Verd–Cesta v Laze meja 2800 MP

43. 120 966590 468040 Cesta k Molku Molk 109 MP

44. 121 966600 642 Cesta k Opekarni Opekarna 1429 MP

45. 122 966610 642 Stara cesta do LIKA–Cesta v Ilovc do rezervoarja rezervoar 426 MP

46. 123 966620 642 Cesta na Pritisko–Proti Mlinarju Mlinar 107 MP

47. 124 966630 642 Cesta pod Janezom–Cesta nad Janezom–

Pot k Šurcatu Šurca 395 MP

48. 125 966640 642 Cesta na Blate most 323 MP

49. 130 966650 409 Cesta v ind. cono–Cesta v ind. cono–Pico–Cesta

k pralnici–Cesta k HŠ 107 HŠ 107 825 MP

50. 132 966660 468060 Servisna cesta I–Cesta mimo Gutnika–

Servisna cesta II–Servisna cesta III–Nadvoz

servisna cesta Jor. kot–Servisna cesta IV–

Servis. c. V meja 8822 MP

51. 133 966670 468060 Cesta h gasilnem domu–Cesta k Drašlerju Drašler 165 MP

52. 134 966680 468060 Cesta h pokopališču–Cesta k domu ribičev–

Cesta h Kovaču Kovač 996 MP

53. 135 966690 468060 Cesta k Moharju Mohar 156 MP

54. 136 966700 407 Cesta v Kote 407 1546 MP

55. 137 966710 407 Cesta mimo Mehca–Povezava 324 407 652 MP

56. 138 966720 407 Cesta na Dobravo 067140 1163 MP

57. 140 966730 067140 Cesta v Mausarijo Mausarija 711 MP

58. 141 966740 407 Pot h Kovač Kovač 56 MP

59. 142 966750 468090 H Kucler–Povezava mimo cerkve–

Povezava cerkev Jakc 407 965 MP

60. 143 966760 468090 Povezava Mežnar Ogrin 966770 42 MP

61. 144 966770 468090 Cesta Ligojna Drenov grič–Cesta v Frtico–

Frtica Ligojna 409 2236 MP

62. 145 966780 Jelovškova Proga–Proga I–Proga II–Proga III–Cesta v

vrstne hiše Lovrinc–Cesta h Gabrič–Proga IV–

M10 proga–Brbonkar Brbonkar 6186 MP

63. 146 966790 409 Cesta Bognar Cempre–Cesta k Zalaznik–

Cesta Kržmanc Fik Kržmanc 2826 MP

64. 147 966800 468070 Cesta h Kuclerjevem Lovret–K Useniku–

Gasilska ulica–Cesta v Gabrovec–Cesta v Papež–

Cesta na Boben–Cesta h Ogrin–Cesta v Lovret–

Stara cesta Bernik 2727 MP
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Zap. Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

65. 148 966810 409 Cesta v Lesno brdo–Cesta k Zidarc–
Cesta k Poličnik–Cesta v Kavce–
Cesta v Matevževec–Cesta v Križpot 468070 4356 MP

66. 149 966820 468060 Cesta v športni park–Pot h Gregorki–
Pot k Plešku–Pot k trgovini–Pot k Suhadolniku Suhadol. 305 MP

67. 150 966830 468060 Cesta h gasilnem domu–Cesta proti cerkvi–
Pot skozi Kurjo vas–Spodnja pot k pokopališču–
Pot k Nagodetu Nagode 1533 MP

68. 151 966840 468060 Cesta h Kaminu–K rezervoarju rezervoar 1465 MP
69. 152 966850 468060 Pot k Veharju–Cesta po mahu–Povezava–

Cesta pod cerkvijo–Pot k Iskri Iskra 1303 MP
70. 153 966860 468060 Cesta za brdom–Cesta na pokopališče–

K Žirovniku–Pod Policami Pod Policami 1867 MP
71. 154 966870 468060 Cesta na brdo–Povezava pri Čuku–K rezervoarju rezervoar 656 MP
72. 156 966880 468060 Cesta na Mrle–Povezava–Pot h Kržmancu–

Pot k Vonči–Pot k Dermastji Dermastja 764 MP
73. 157 966890 409 Cesta mimo Luka 409 523 MP
74. 162 966900 467030 Cesta v Lipovce II–Cesta v Lipovce III HŠ 32 248 MP
75. 163 966910 467040 Pot h Kozjek–Pot k Trčku–K rezervoarju rezervoar 247 MP
76. 168 966920 467060 Cesta OF Kodelj–Cesta do Kuštrina–

Pot k Dolžanu–K Prvanji Prvanja 159 MP
77. 171 966930 022040 Barjanska cesta I–Barjanska cesta II HŠ ob A1 297 MP
78. 173 966940 467090 Stara cesta vzporedna–Pot k cerkvi–Na vasi–

Stara cesta 53–Stara cesta 54 HŠ 18 1265 MP
79. 178 966950 466120 Pot ob Gozdu 467110 563 MP
80. 183 966960 467140 Pot na Tičnico–Partizanska pot–V jami–

Na Pobočju–Na pobočju I–Pod gradom–
Pod gradom Mobitel Mobitel 659 MP

81. 126 966970 468040 Cesta v Zavrh–K Mimnu–Na Gmajne 468040 2129 MP
82. 128 966980 468040 Pot k Rubcu–K Pristavcu–K Čepinu–

Do gozdnih cest gozd. ceste 944 MP
83. 129 966990 468040 V Padež–K Pelkotu–K rezervoarju rezervoar 487 MP

8. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:

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

v BCP ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 184 996610 Gradišče IUV–ob Tržaški cesti–Ljubljanska–Sinja G. Sinja gorica 1500 K
2. 185 996620 Vrtnarija Vrtnarija–Ljubljanska –ob Tržaški cesti –IUV IUV 1300 K

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, dolo-

čenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št.347-05-144/98-03 od 21. 8. 1998.

10. 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.
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Stran Stran

VLADA
345. Uredba o načinu določanja osebne identifikacij-

ske številke 645
346. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o

upravnih taksah 646
347. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sod-

nih taksah 646

MINISTRSTVA
348. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predava-

teljev in drugih strokovnih delavcev v programu
za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO 647

OBČINE
JESENICE

349. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Jesenice 649

350. Program priprave za programsko zasnovo in ure-
ditveni načrt “Športno rekreacijski park Podme-
žakla” 654

351. Program priprave za programsko zasnovo in za-
zidalni načrt “Center Jesenice” ter za program-
sko zasnovo in ureditveni načrt “Mestni postajni
park” 656

352. Program priprave za programsko zasnovo in za-
zidalni načrt “Cesta železarjev – gasilski dom” 658

KOBILJE
353. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Kobilje v letu 1999 660

KOČEVJE
354. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sve-

ta občine Kočevje prešel na naslednjo kandidat-
ko z liste Združene liste socialnih demokratov –
ZLSD 660

KRŠKO
355. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoroč-

nega plana Občine Krško za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Krško za ob-
dobje 1986–1990 661

356. Odlok o zazidalnem načrtu za del stanovanjske-
ga območja Kremen 662

357. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Krško 665

358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kra-
jevni turistični taksi v Občini Krško 665

359. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lo-
kalnih gospodarskih javnih službah 665

360. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v le-
tu 1999 666

LENART
361. Statutarni sklep KS Volčina 666

LENDAVA
362. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Lendava 666

LJUTOMER
363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-

membah in dopolnitvah odloka o ureditvenem na-
črtu starega mestnega jedra Ljutomer 667

LOŠKA DOLINA
364. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana

Občine Loška Dolina 667
365. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Loška Dolina 668

MAJŠPERK
366. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Majšperk 669
367. Sklep o imenovanju nadzornega odbora 670

OSILNICA
368. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Osilnica za leto 1998 670
369. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Osilni-

ca 670
370 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-

ga sveta občine Osilnica 678

PIVKA
371. Odlok o ravnanju s komunalnimi in posebnimi od-

padki v Občini Pivka 680

POLZELA
372. Statutarni sklep Občine Polzela 684

PREBOLD
373. Statutarni sklep Občine Prebold 685

ROGAŠKA SLATINA
374. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine
Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in nači-
nu dela 685

375. Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini Rogaš-
ka Slatina 686

376. Prenehanje in imenovanje člana občinskega sveta 687

ŠALOVCI
377. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1999 687

VSEBINA

Popravek

V odloku o spremembi območij, razdružitvi in poimeno-
vanju naselij v Občini Zreče objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 53/98 in 66/98, se v prvem odstavku 1. člena ime
naselja pravilno glasi: Spodnje Stranice.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.
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Stran Stran

SLOVENJ GRADEC
378. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mest-

ne občine Slovenj Gradec 688

SLOVENSKA BISTRICA
379. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slo-

venska Bistrica 692

ŠMARJE PRI JELŠAH
380. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ce-

ni za stavbna zemljišča v letu 1999 714
381. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 714
382. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999 714
383. Sklep o vrednosti točke 715
384. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olaj-

šave pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoči
na domu“ 715

TRŽIČ
385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Tržič za leto 1995 716

386. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 1996 716

387. Odlok o potrditvi zaključnega računa začasnega
financiranja proračuna Občine Tržič za leto 1997 717

VELIKE LAŠČE
388. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Lenarta

v Krvavi peči za kulturni in zgodovinski spomenik 717
389. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Marije Kra-

ljice angelov in lip na Veliki Slevici za kulturni in
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost 719

VITANJE
390. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spo-

menikov v Občini Vitanje 722

VRHNIKA
391. Odlok o občinskih cestah 723
392. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesar-

skih poti v Občini Vrhnika 732

POPRAVEK
– Popravek odloka o spremembi območij, razdru-

žitvi in poimenovanju naselij v Občini Zreče 738

MAPE ZA SHRANJEVANJE
URADNEGA LISTA RS
Doslej že preko 4000 zadovoljnih uporabnikov!

STANDARDNI KOMPLET MAP ZA SHRANJEVANJE URADNEGA LISTA RS 1998 – prilagojen
številu uradnih listov v letu 1998. Vsaka mapa je posebej označena z zajetimi številkami uradnih listov.

UNIVERZALNE MAPE ZA SHRANJEVANJE URADNEGA LISTA RS 1999 – za sprotno shranjevanje
uradnih listov v letu 1999. Mape imajo na hrbtu prozorno okence z zamenljivo etiketo, na katero se
vpišejo številke uradnih listov.

PREDNOSTI KOMPLETA MAP:
– enostavna uporaba v primerjavi z vezavo
– sprotno vlaganje za uporabnike univerzalnih map
– posamezni izvod lahko enostavno vzamemo iz mape (lažje fotokopiranje)
– praktičen in estetski način shranjevanja
– ekonomičnost: mapa je bistveno cenejša od vezave

Standardni komplet za shranjevanje Uradnega lista RS letnika 1998 obsega:
– uredbeni del 8 map = 7.990 SIT
– razglasni del 6 map = 5.990 SIT
– doplačilo za barvo (razen črne) = 1.000 SIT

Univerzalna mapa = 1.190 SIT

Za prednaročila s predplačilom nudimo 15% popust.

Ponudbo z naročilnico ste naročniki Uradnega lista RS dobili tudi po pošti.

Vse potrebne informacije v zvezi z naročilom dobite na tel. 061/483-311 ali pismeno na naslovu:
PERITUS, d.o.o., p.p. 5183, 1260 Ljubljana.
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Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si –
Žiro račun 50100-601-273770 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode,od katerih se
plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tarifne številke 3 zakona o prometnem davku

(Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)

PrPrPrPrPred izidomed izidomed izidomed izidomed izidom

EVREVREVREVREVROPSKI SPORAZUMOPSKI SPORAZUMOPSKI SPORAZUMOPSKI SPORAZUMOPSKI SPORAZUM
o pridro pridro pridro pridro pridružitvi med Ružitvi med Ružitvi med Ružitvi med Ružitvi med Republikepublikepublikepublikepubliko Sloo Sloo Sloo Sloo Slovvvvvenienienienienijo najo najo najo najo na enienienienieni
ssssstrtrtrtrtrani in eani in eani in eani in eani in evrvrvrvrvropsopsopsopsopskimi skimi skimi skimi skimi skkkkkupnosupnosupnosupnosupnostmi in ntmi in ntmi in ntmi in ntmi in njihojihojihojihojihovimivimivimivimivimi
drdrdrdrdržažažažažavvvvvami članicami, kiami članicami, kiami članicami, kiami članicami, kiami članicami, ki deludeludeludeludelujejejejejejo v okvirjo v okvirjo v okvirjo v okvirjo v okviruuuuu
EEEEEvrvrvrvrvropsopsopsopsopskkkkke unie unie unie unie unije, naje, naje, naje, naje, na drdrdrdrdrugi sugi sugi sugi sugi strtrtrtrtranianianianiani
Napočil je dan D, ki ga je napovedal pred poldrugim letom ratificirani sporazum. Poznavanje in uporaba evropskega
sporazuma je postala slovenska realnost. Sporazum posega na mnoga področja. V njem so določene obveznosti
njegovih podpisnikov o političnem dialogu, prostem pretoku blaga, kmetijstvu, ribištvu, pretoku delovne sile,
opravljanju storitev, o konkurenci, finančnem sodelovanju itd. Priloge, vključno s XIII. o pravici do nakupa
nepremičnin, natančneje določajo pravila pri uresničevanju te pomembne mednarodne pogodbe.
Evropski sporazum s prilogami IX a, IX b, IX c, X, XI in XIII ter protokol k pridružitvenemu sporazumu in sklepno listino
bomo objavili v prvi knjigi nove zbirke založbe Uradni list RS z naslovom EVROPSKA UNIJA. Izdajateljica te knjige je
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. V knjigi bodo pri posameznih členih objavljene tudi skupne in
posamezne izjave, ki jih bomo povzeli tudi na koncu prvega dela knjige. V drugem delu pa objavljamo vse našteto tudi
v angleškem jeziku.
Uvodna pojasnila so pripravili Tone Dolčič, Miha Pogačnik, Miro Prek, Borut Šinkovec in Primož Vehar. Na
koncu knjige pa bo tudi obširno stvarno kazalo, ki bo bralcem gotovo olajšalo uporabo.
Dragocena informacija za vse, ki morajo delati v skladu s sporazumom, pa bo tudi povzetek vseh pomembnejših
rokov, ki jih določa evropski sporazum.

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q EVROPSKI SPORAZUM število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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