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DRŽAVNI ZBOR
551.

Zakon o spremembi zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-A)

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

e-mail: info@uradni-list.si

Cena 1120 SIT

Št. 001-22-9/99
Ljubljana, dne 25. februarja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
o spremembi zakona o zaključku lastninjenja
in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (ZZLPPO-A)
1. člen
V zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št.
30/98 in 72/98 – odločba US) se 57. člen spremeni tako,
da se glasi:
“Če do 31. 7. 1999 pooblaščenim investicijskim družbam ni ponujeno premoženje, ki zadošča za izpolnitev obveznosti Republike Slovenije iz ZZSPID, pridobijo pooblaščene investicijske družbe pravico iz 5. člena ZZSPID do
višine neponujenega premoženja.”

Leto IX

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 300-01/97-27/11
Ljubljana, dne 24. februarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi zakona
o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(ZZLPPO-A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (ZZLPPO-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 9. februarja 1999 in o njem
ponovno odločal na seji 24. februarja 1999.

ISSN 1318-0576

VLADA
552.

Sklep o postavitvi častnega generalnega
konzula v Barceloni

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve je
Vlada Republike Slovenije na 89. seji dne 17. 12. 1998
sprejela

SKLEP
o postavitvi častnega generalnega konzula
v Barceloni
1. člen
Za častnega generalnega konzula Republike Slovenije
v Barceloni se postavi
Alberto Estrada Vilarrasa.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-11/98-1
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Stran
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553.

Sklep o povišanju konzulata Republike Slovenije
v Barceloni

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96,
47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve je Vlada Republike Slovenije na 89. seji dne 17. 12. 1998 sprejela

SKLEP
o povišanju konzulata Republike Slovenije
v Barceloni

Uradni list Republike Slovenije
I
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige v
Republiki Italiji (Uradni list RS, št. 63/97, 66/98 in 73/98)
preneha veljati.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 323-01-067/97-3
Ljubljana, dne 23. februarja 1999.

1. člen
Konzulat Republike Slovenije v Barceloni na čelu s
častnim konzulom, se poviša v Generalni konzulat Republike Slovenije na čelu s častnim generalnim konzulom.
Konzularno območje se ne spremeni.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-11/98-1
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
554.

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz regije Trentino
Alto Adige v Republiki Italiji

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz regije
Trentino Alto Adige v Republiki Italiji

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

555.

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz regije Reggio
Calabria in regije Veneto v Republiki Italiji

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz regije
Reggio Calabria in regije Veneto
v Republiki Italiji
I
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih
in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Reggio Calabria in regije Veneto v Republiki Italiji (Uradni list RS, št. 46/98 in 52/98)
preneha veljati.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 323-01-39/98-2
Ljubljana, dne 23. februarja 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Odredba o obrazcu za obračun davka od
dobička pravnih oseb in načinu predlaganja
obrazca davčnemu organu

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94 in 29/95) in na podlagi tretjega odstavka
109. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96, 87/97 in 82/98) izdaja minister za finance

ODREDBO
o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih
oseb in načinu predlaganja obrazca
davčnemu organu
1. člen
Zavezanci za davek od dobička po zakonu o davku od
dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in
34/96) sestavijo obračun davka od dobička po obrazcu in
metodologiji za izpolnjevanje obrazca v prilogi, ki je sestavni
del te odredbe.
2. člen
Zavezanci predlagajo obračun davka od dobička na
tiskanem obrazcu (obrazec DDPO) ali na magnetnem mediju (PC diskete). Navodilo za predlaganje obračunov v računalniški obliki je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 5/97 in 11/98).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 416-31/98
Ljubljana, dne 19. februarja 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

Stran
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557.

Št.

Navodilo o ugotavljanju dodatne davčne
olajšave po prvem odstavku 47. člena zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju

Na podlagi 99. člena zakona o upravi in drugega odstavka 47. člena zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98 in
67/98) izdaja minister za finance

NAVODILO
o ugotavljanju dodatne davčne olajšave
po prvem odstavku 47. člena zakona
o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju
1. člen
Davčnim zavezancem (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki vlagajo sredstva v opredmetena osnovna sredstva v
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, se vloženi znesek, ki se
odšteva od osnove za davek (v nadaljnjem besedilu: znesek), upošteva kot dodatna davčna olajšava, poleg olajšave
v skladu z 39. členom zakona o davku od dobička pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96), pri
davčnem obračunu za davčni leti 1998 in 1999.
2. člen
Znesek ne sme presegati polovico davčne osnove II iz
obrazca za obračun davka od dobička pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: obrazec), ki ga zavezanci za davek od
dobička pravnih oseb sestavijo v skladu z odredbo o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu
predlaganja obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št.
12/99).
Znesek iz prejšnjega odstavka zavezanec vpiše pod
zaporedno številko 19 v obrazcu in ga prišteje k znesku
davčne olajšave, ki se mu prizna v skladu z 39. členom
zakona o davku od dobička pravnih oseb.
3. člen
Zavezanec ob predložitvi obračuna davka od dobička
pravnih oseb zagotovi tudi podatek o znesku vloženih sredstev v opredmetena osnovna sredstva v občinah Bovec,
Kobarid in Tolmin in znesek olajšave, katerega uveljavlja po
določbah prejšnjih členov tega navodila.
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Pri ugotavljanju ali gre za vlaganja, ki so v skladu s
prioritetami razvojne pomoči pri popotresni obnovi Posočja,
se upoštevajo tudi določbe zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju.
5. člen
Glede postopka in načina za uveljavljanje dodatne davčne olajšave, ki niso urejena z zakonom o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju, se uporabljajo
določbe zakona o davku od dobička pravnih oseb, zakona o
davčni službi in zakona o davčnem postopku.
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 416-22/99
Ljubljana, dne 19. februarja 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

558.

Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove –
Fundacije Windisch Graetz za Slovenijo

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 3. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97)
minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja

SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi ustanove – Fundacije
Windisch Graetz za Slovenijo
Soglašam z aktom o ustanovitvi ustanove – Fundacije
Windisch Graetz za Slovenijo, posredovanjem z notarskim
zapisom opr. št. SV-584/98 z dne 24. 3. 1998, katere
dejavnost je splošno koristna in dobrodelna, pretežni namen pa je pomoč starejšim in bolnim.
Št. 017-04-0002/98-008
Ljubljana, dne 15. februarja 1999.

4. člen
Zavezancu se prizna dodatna davčna olajšava po prejšnjih členih tega navodila, če gre za vlaganja, ki so v skladu s
prioritetami razvojne pomoči pri popotresni obnovi Posočja.

559.

Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet

mag. Anton Rop
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

Stran
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Št. 512-10/99-54
Ljubljana, dne 19. februarja 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Stran
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Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano
dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

DOPOLNITEV SEZNAMA
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet

Št. 512-11/99-55
Ljubljana, dne 19. februarja 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

561.

Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za
katera je bilo od 10. 10. 1998 do 4. 12. 1998
izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

DOPOLNITEV SEZNAMA
zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 10. 10. 1998 do 4. 12. 1998 izdano
dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije
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Št. 512-8/99-52
Ljubljana, dne 16. februarja 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Stran
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Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 10. oktobra 1998 do 4. decembra 1998
razveljavljeno dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

DOPOLNITEV SEZNAMA
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 10. oktobra 1998 do 4. decembra 1998 razveljavljeno
dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije
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Št. 512-9/99-53
Ljubljana, dne 16. februarja 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Stran
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USTAVNO SODIŠČE
563.

Odločba o oceni ustavnosti 61. člena in prvega
odstavka 65. člena zakona o temeljnih pravicah
iz delovnega razmerja ter drugega odstavka
4. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka
7. člena zakona o delovnih razmerjih

Ustavno sodišče je na pobudo Emilije Pance iz Ljubljane ter na zahtevo Sindikata novinarjev Slovenije, Koper, ki ju
zastopa Dragan Dmitrović, odvetnik v Ljubljani, na seji dne
14. januarja 1999

o d l o č i l o:
1. Določbi prvega odstavka 61. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89, Uradni list RS, št.
4/91) ter določba drugega odstavka 4. člena zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 71/93
in 2/94) niso v neskladju z ustavo.
2. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka
7. člena zakona o delovnih razmerjih se razveljavijo.
3. Razveljavitev iz prejšnje točke tega izreka začne
učinkovati leto dni po objavi te odločbe v Uradnem listu RS.

Obrazložitev
A)
1. Zoper pobudnico je tekel disciplinski postopek, ki
ga je zahteval poslovodni organ, ta pa je, v skladu s splošnim aktom podjetja, o disciplinski odgovornosti tudi odločal tako na prvi kot na drugi stopnji. Pobudnica in sindikat,
katerega članica je, štejeta, da zakonodajalec ni imel v mislih dopuščanja takih ureditev, ki pa jih izpodbijane določbe
vendarle dopuščajo in so zato po njunem mnenju v tem
pogledu v neskladju z ustavo; opisana ureditev pristojnosti v
disciplinskem postopku da namreč krši določbe 14., 15.,
22. in 25. člena ustave.
2. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka
7. člena zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR)
izpodbijata oba predlagatelja sprva samo, kolikor veljajo za
poklic novinarja, in to z utemeljitvijo, da so, kolikor veljajo za
ta poklic, v neskladju z ustavnim načelom svobode izražanja
(39. člen ustave). V dopolnilu pobude in zahteve smiselno
izpodbijata te določbe v celoti; sklicujoč se na odločbo tega
sodišča št. U-I-51/90 (Odl. US I, 33) ugotavljata, da zavezujejo le delavca, ki je “pahnjen v znatno podrejeni položaj”, in
mu omejujejo pravice, ne da bi hkrati terjale za to od delodajalca, ki je že takointako ekonomsko in socialno močnejši
partner v delovnem razmerju, ustrezno materialno nadomestilo.
3. Predlagatelj in pobudnica predlagata, naj ustavno
sodišče z odločbo ugotovi neskladnost izpodbijanih zakonskih določb z ustavo.
4. Državni zbor kot nasprotni udeleženec na pobudo
oziroma zahtevo ni odgovoril.
B)–I
5. Določbe prvega odstavka 61. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (v nadaljevanju:
ZTPDR) sama pobuda in zahteva v resnici ne izpodbijata,
tudi v povezavi z naslednjima izpodbijanima določbama tej
ne očitata ničesar.
6. Izpodbijani drugi odstavek 4. člena ZDR, ki velja le
za organizacije z manj kot petdesetimi delavci, ne daje no-
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benih pravic poslovodnemu organu in ne določa organov
niti za odločanje na prvi stopnji disciplinskega postopka niti
za odločanje o ugovoru zoper prvostopno odločbo. To velja
tudi za izpodbijani prvi odstavek 65. člena ZTPDR. Nasprotno, obe določbi izrecno prepuščata odločanje o tem neposredno statutu ali pravilom (oziroma splošnim aktom) organizacije, posredno torej tudi kolektivnim pogodbam med delavci in delodajalci. Šele z ureditvijo v statutu ali pravilih
lahko nastane tudi pristojnost poslovodnega organa, ki je
med drugim upravičen zahtevati začetek disciplinskega postopka, da odloča na eni ali na obeh stopnjah tega postopka. Zaradi tega izpodbijanim določbam ni mogoče očitati,
da dajejo poslovodnemu organu pristojnost organa na obeh
stopnjah disciplinskega postopka. Res pa je, da take možnosti izrecno ne prepovedujeta oziroma ne onemogočata.
Po presoji ustavnega sodišča jo, nasprotno, dopuščata,
čeprav le molče.
7. Tako zakonodajalčevo dopuščanje po presoji ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Zahteva ga namreč
specifičnost majhnih organizacij, saj v prav majhnih organizacijah praktično ni mogoče oblikovati posebnih kolektivnih
organov disciplinskega postopka, pri drugih manjših organizacijah pa bi, odvisno še od njihovih drugih lastnosti, bilo
morda težko zagotoviti primerno kvaliteto odločanja bodisi
posebnih organov tega postopka bodisi vseh delavcev –
slednje je pravtako, ko gre za odločanje o ugovoru po
65. členu ZTPDR, z zakonom dopuščena izjema, utemeljena z majhnostjo kolektiva. Zakonodajalec je torej z razumnim razlogom predvidel možne drugačne ureditve v majhnih
organizacijah v primerjavi z drugimi, z razlogom pa tudi prepustil izbiro teh drugačnih možnosti ureditve sporazumevanju med obema stranema delovnih razmerij, vključno z možnostjo, da se ureditev v majhnih organizacijah približa tisti pri
delodajalcu (tretji odstavek 61. člena ZTPDR), ki jo določa
že zakon sam. Zakonske meje “manj kot 50 delavcev” predlagatelja ne izpodbijata, za odločitev o tej zadevi ni pomembna in se ustavno sodišče v presojo njene skladnosti z
ustavo že zaradi tega ne spušča.
8. Načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena ustave) terja, da zakonodajalec v bistvenem enake dejanske stanove oziroma razmerja ureja enako, zato pa
tudi, da dejanske stanove in razmerja, ki se od drugih razlikujejo, ureja tem upoštevnim posebnostim primerno drugače. Zakonodajalec ni ravnal preko ali mimo tega pooblastila,
ko je organizacijam z majhnim številom delavcev prepustil,
da lahko v splošnih aktih (oziroma v kolektivnih pogodbah)
vprašanje disciplinskih organov urede tudi drugače, kot jih
zakon določa za vse druge, večje organizacije (lahko pa jih
torej urede tudi enako, kolikor je to glede na število delavcev sploh izvedljivo).
9. O kršitvi pravice do pravnega sredstva iz 25. člena
ustave v tej zadevi ni mogoče govoriti: to pravico zagotavlja
ustava zoper odločitve državnih organov, sodišč in drugih
nosilcev javnih pooblastil, ne tudi zoper odločitve disciplinskih organov; zanje pa zato veljajo določbe poglavij o varstvu pravic delavcev tako v ZTPDR kot v ZDR, med drugim o
vlogi sindikata v disciplinskem postopku, ki lahko zagotovi
kvaliteto pravnega sredstva tudi v primerih, ko o njem odloča
prvostopni organ.
10. Izpodbijane določbe ne urejajo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, zato z njimi tudi ni kršena katera od
določb 15. člena ustave, ki urejajo prav vprašanja uresničevanja in omejevanja le-teh.
11. Člen 22 ustave zagotavlja enako varstvo pravic v
postopku pred sodiščem, drugimi državnimi organi, organi
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Sodno varstvo
zoper dokončno odločitev v disciplinskem postopku zago-
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tavlja delavcu prvi odstavek 83. člena ZTPDR in ga izpodbijane zakonske določbe ne ogrožajo.
12. Določbi prvega odstavka 65. člena ZTPDR in drugega odstavka 4. člena ZDR torej zaradi (smiselno) očitanih
dopuščanj nista v neskladju z ustavo.
B)–II
13. Določbe prvih treh odstavkov 7. člena ZDR vsebujejo za delavca prepoved dela, dokler je v delovnem razmerju, vsebinsko območje prepovedi, pogoj za aktualnost prepovedi, zakonsko kvalifikacijo kršitve te prepovedi in zapreteno možnost disciplinske in premoženjske sankcije za kršitev. Z vso to vsebino določbe posegajo v eno od temeljnih
svoboščin delavcev v delovnem razmerju, namreč v svobodo dela, ki jo zagotavlja 49. člen ustave. Ta svoboda ne
more biti izčrpana s tem, da se delavec sam odloči za
sklenitev delovnega razmerja; prepuščeno in zagotovljeno
mu mora biti v načelu tudi, da se bo svobodno odločal o
tem, kako bo porabil svoj preostanek časa in delovne energije.
14. Ker ustava neposredno svobode dela ne omejuje, preostane v skladu s tretjim odstavkom 15. člena ustave njena omejenost oziroma njeno omejevanje s pravicami
drugih.
15. “Drugi” je v delovnem razmerju ali v zvezi z njim
delodajalec. Pravica, ki mu jo more s svojim delom zunaj
tistega, ki sodi v njegove dolžnosti iz delovnega razmerja,
kršiti delavec, je delodajalčeva pravica do lastnine (33. člen
ustave) in, kolikor gre tudi za nelojalno konkurenco, svoboščina podjetništva (74. člen ustave). Slednja je glede dejavnosti zunaj delovnega razmerja zagotovljena tudi delavcu.
16. V okviru takega varstva delodajalčevih pravic in
svoboščin je utemeljeno tudi že z zakonom zahtevati od
delavca lojalnost do delodajalca. Lojalnost je n.pr. kršena,
če delavec v nasprotju s poslovnimi interesi delodajalca in
brez njegovega soglasja pri svoji dejavnosti uporablja znanja, izkušnje, zveze, ki jih je pridobil v delovnem razmerju ali
v zvezi z njim. To lahko pomeni zlorabo delavčevih razmerij
znotraj delovnega razmerja oziroma delavčevega položaja
znotraj delovnega procesa in zato neposreden napad na
notranje kvalitete podjetja kot živega organizma in hkrati
dela delodajalčeve lastnine. Takega ogrožanja so sposobni
predvsem delavci z višjo stopnjo izobraženosti, usposobljenosti in pooblaščenosti oziroma delavci v nekaterih dejavnostih, kot n.pr. v trgovini. Tako imenovana konkurenčna prepoved torej po oceni ustavnega sodišča ni že v načelu v
neskladju z ustavo.
17. Ker pa gre najbolj neposredno za (enostransko)
omejevanje pravic in svoboščin delavca, ki je poleg tega v
delovnem razmerju praviloma ekonomsko in socialno šibkejša stranka (na kar je ustavno sodišče opozorilo že v odločbi
št. U-I-51/90), je zakonodajalec dolžan v skladu z načeli
pravne in socialne države (2. člen ustave) in v mejah določbe tretjega odstavka 15. člena ustave skrbno pretehtati
vsebino in obseg ter pravne posledice take prepovedne
oziroma omejitvene norme. Pri tem je njegova prvenstvena
naloga, da zavaruje delavca pred nesorazmernim omejevanjem njegove svobode dela s konkurenčnimi prepovedmi.
18. Takega tehtanja v postopku sprejemanja izpodbijanih zakonskih določb ni bilo. Edina obrazložitev oziroma
utemeljitev vlade, ki je v zadnji fazi zakonodajnega postopka
predlagala sedanje besedilo teh določb, bistveno drugačno
od poprejšnjega, je bila, da to predlaga Inštitut za delo pri
pravni fakulteti. Še to ne drži: iz uradnega pojasnila vlade
izhaja, da neposrednega predloga tega inštituta ni bilo, iz
njegovega zaključnega poročila k raziskovalnemu projektu
“Strokovne usmeritve za prenovo delovno-pravne in social-
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no-varstvene ureditve v RS” pa, da predlaga spremembe
take zakonske ureditve.
19. Pogoj, ki sproži prepoved iz prvega odstavka
7. člena ZDR, je formuliran zelo široko in to v dveh pogledih. Najprej gre za pojem “interesi organizacije oziroma
delodajalca”. Na ohlapnost in razteznost tega pojma najlepše opozori doslejšnja sodna praksa s stališčem, da ne gre le
za materialne in moralne, temveč lahko tudi še za katerekoli
druge interese delodajalca, ki bi mogli biti prizadeti. Poleg
tega pa sprožilni pogoj ni samo dejanski (seveda negativni)
vpliv na delodajalčeve interese, temveč – zaradi formulacije
“če bi to lahko vplivalo” – tudi že verjetnost takega vpliva.
Oboje v medsebojni povezanosti prinaša predvsem visoko
mero pravne negotovosti, a tudi možnost zelo široke uporabe prepovedne norme.
20. Vsebinsko območje prepovedi delavčevega delovanja je formulirano zelo široko: “delovno področje ali dejavnost delodajalca”. Pravna teorija razume pod tem vsako
dejavnost, za katero je delodajalec registriran, poleg nje pa
še tisto, ki jo lahko opravlja brez vpisa v sodni register.
21. Prepoved se nanaša na sleherno opravljanje del in
sklepanje poslov v omenjenem vsebinskem območju, torej
ne glede na naravo, pomembnost in kvaliteto takih del.
22. Ne glede na to, za kakšen obseg in težo del in
poslov gre, in ne glede na to, kolikšen je ali bi mogel biti
njihov negativni vpliv na interese delodajalca, zakonska norma že vnaprej okvalificira tako delo ali sklenitev posla kot
hujšo kršitev delovne discipline, za katero se lahko izreče
ukrep prenehanja delovnega razmerja. To pa je praviloma
zelo hud udarec ekonomskemu in socialnemu položaju delavca.
23. Pri tem izpodbijane norme niti ne predvidevajo
možnosti, da bi se delavec zakonodajalčevi prepovedi in od
njega zapretenim sankcijam vnaprej izognil tako, da bi si za
svoje delo oziroma sklepanje poslov pridobil delodajalčevo
privoljenje.
24. Z vsemi svojimi sestavinami, obravnavanimi v
19. do 23. točki te obrazložitve, v med seboj povezanem
učinkovanju, pomenijo izpodbijane določbe po presoji ustavnega sodišča nesorazmeren in v tej nesorazmernosti neutemljen poseg v delavčevo svobodo dela in podjetniške
pobude. Tudi če bi sodna praksa v vseh posameznih primerih izhajala prvenstveno iz varstva teh delavčevih svoboščin,
povzročajo izpodbijane določbe delavcu vsaj visoko stopnjo
pravne negotovosti; načelo pravne varnosti pa je eno od
načel pravne države. Zaradi tega sta prva odstavka 7. člena
ZDR v neskladju z 2. členom ustave in ju je bilo treba
razveljaviti; tretji odstavek pa zato, ker ima svoj (posebni)
smisel le v povezavi s prvima.
25. Kot je že zapisano, konkurenčna prepoved kot
instrument pravne zaveze k delojemalčevi oziroma delavčevi
lojalnosti do delodajalca v načelu ni v neskladju z ustavo.
Zato je sodišče učinek razveljavitve odložilo za daljši rok,
tako da bo zakonodajalec lahko pripravil novo ureditev tega
vprašanja, izhajajoč iz spoštovanja ustavnih pravic obeh strani in upoštevajoč, da je pogajalski položaj delavca v primerjavi s položajem delodajalca največkrat šibkejši. Tudi začetek učinkovanja razveljavitve ne odvzema pravne teže določbam o konkurenčni prepovedi v kolektivnih pogodbah, avtonomnem pravu podjetij in posamičnih pogodbah o delovnem
razmerju, kolikor so v okviru razlogov iz te odločbe.
26. Predlagatelja še posebej izpodbijata določbe o
konkurenčni prepovedi, kolikor veljajo za poklic novinarja, in
jim v tem delu očitata neskladje z 39. členom ustave. Svoboda izražanja (39. člen ustave) je pravica slehernika, ne le
novinarja. Novinar, ki ne želi biti vezan z dolžnostjo lojalnosti
do kateregakoli delodajalca, lahko opravlja svoj poklic sa-
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mostojno. Zaradi narave časopisne dejavnosti je lahko delodajalec v njej poudarjeno zainteresiran za lojalnost zaposlenih novinarjev, in konkurenčni prepovedi na tem delovnem
področju ni mogoče v načelu odrekati skladnosti z ustavo in
zakonom. Res pa je, da bi pretirano stroga in široka konkurenčna prepoved lahko bila v primeru novinarja ne le v
nasprotju z njegovo svobodo dela (49. člen ustave), temveč
tudi izgovor za neutemeljeno omejevanje njegove svobode
izražanja (39. člen ustave). Primer zgovorno razkriva občutljivost in pestrost problematike in zato zapletenost pravnega
urejanja konkurenčne prepovedi in sploh lojalnosti delavca
delodajalcu.
C)
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
40. in 43. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava
Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude
in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločitev je sprejelo soglasno.
Št. U-I-81/97
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

564.

Sklep o zadržanju izvrševanja tretjega odstavka
51.b člena, 51.c člena ter drugega odstavka
100. člena zakona o lokalni samoupravi

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na zahteve županov občin Preddvor, Cerklje, Naklo in Šenčur, na seji dne 4. februarja 1999

s k l e n i l o:
1. Izvrševanje tretjega odstavka 51.b člena, 51.c člena ter drugega odstavka 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št.
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97 in 74/98) se do končne odločitve ustavnega
sodišča zadrži.
2. Do končne odločitve ustavnega sodišča
- opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere območju je premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih
na območju posameznih prejšnjih občin in
– izvršujejo ustanoviteljske pravice do javnih zavodov,
javnih podjetij ali skladov organi občine, v kateri je sedež
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, ob soglasju
vseh občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad.

Obrazložitev
A)
1. Predlagatelji v zahtevi, vloženi dne 8. 1. 1999,
navajajo, da naj bi bile izpodbijane določbe 100. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98 – v nadaljevanju:
novela ZLS-98) v nasprotju s 1., 2. in 9. členom ustave. S
spremembami in dopolnitvami 100. člena naj bi zakon
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kljub ustavno zagotovljeni lokalni samoupravi posegel v še
nedokončana delitvena razmerja skupnega premoženja in
določil neživljenjske prekluzivne roke, ki onemogočajo, da
bi se delitev skupne lastnine dokončala po dosedanjih
veljavnih kriterijih. Menijo, da je določba, ki določa rok
treh mesecev, ki pa se je glede na uveljavitev Novele
ZLS-98 iztekel že po 12 dnevih, to je 30. 11. 1998,
nestvarna, nelogična in glede na postavljene roke tudi
dejansko in pravno neizvršljiva.
2. Izpodbijana določba 51.c člena je po mnenju predlagateljev v nasprotju z 2., 9., 14., 33., 67., 69. in
138. členom, z drugim odstavkom 146. člena in s
155. členom ustave. Poudarjajo, da imata država in lokalna
skupnost po ustavi (9. člen) enakopraven položaj in da
država ne bi smela posegati v že zagotovljeno pravico
občin, da na podlagi zakonskih kriterijev, ki so bili do
uveljavitve novele ZLS-98 nesporni, dokončajo tekoče postopke in si razdelijo skupno premoženje. Prenos premoženja, ki ga določa izpodbijana določba, naj bi pomenil
nacionalizacijo premoženja novonastalih občin. Z izpodbijano določbo naj bi se občinam jemala možnost pridobivati
prihodke od lastnega premoženja, kar je po 147. členu
zakona o financiranju občin eden izmed temeljev financiranja lokalnih skupnosti.
3. Predlagatelji izpodbijajo tudi določbo drugega odstavka 100. člena, ki daje pravico upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem le organom občine, na katere
območju je premoženje oziroma v kateri je sedež javnega
zavoda, javnega podjetja ali sklada. Državni zbor naj ne bi
imel nobene podlage za odvzem pravice upravljanja v prehodnem obdobju. Po mnenju predlagateljev izpodbijane določbe posegajo tudi retroaktivno v že začeta in še nedokončana delitvena razmerja, kar naj bi pomenilo kršitev prvega
odstavka 155. člena ustave.
4. Vlagatelji zahtev predlagajo naj ustavno sodišče zadrži izvrševanje izpodbijanih določb, ker bi z izvršitvijo nastale nepopravljive posledice. Če občine v roku, določenem v
prvem odstavku 100. člena ZLS, ne bodo razdelile skupnega premoženja, se bo dosedanja skupna lastnina prenesla
in vknjižila na novega lastnika na podlagi zakona.
B)
5. Po določbi 39. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali deloma
zadrži izvršitev zakona, če presodi, da bi zaradi njegovega
izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.
6. Na podlagi izpodbijane nove določbe prvega odstavka 100. člena ZLS morajo prvi občinski sveti občin,
ustanovljenih z zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr.
in 69/94 – v nadaljevanju: ZUODNO-94) na območju posameznih prejšnjih občin, opraviti delitev premoženja, ki je ob
njihovi ustanovitvi prešlo v skupno lastnino, in urediti vsa
druga medsebojna premoženjskopravna razmerja v treh mesecih po uveljavitvi novele ZLS-98 (18. 11. 1998), vendar
najkasnje do 30. 11. 1998. Izpodbijani šesti odstavek
100. člena pa je določil posledice, ki nastanejo v primeru,
če postopek ureditve premoženjskopravnih vprašanj med
občinami ter delitev premoženja ni zaključena v roku iz prvega odstavka – to je v roku treh mesecev od uveljavitve
novele ZLS-98 oziroma do 30. 11. 1998. Določa, da se
skupno premoženje razdeli v skladu z določbami 51.c člena, to je na podlagi zakona.
7. Izpodbijane določbe so začele veljati dne 18. 11.
1998, torej tik pred lokalnimi volitvami, ko so občinski sveti,
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ki bi morali dokončati postopek razdelitve premoženja, že
prenehali delovati. Namen izpodbijanih določb je nedvomno
bil, da razdelijo premoženje še prvi občinski sveti do 30. 11.
1998, to je do novih lokalnih volitev v decembru 1998.
Zakonodajalec je očitno predvideval, da bo od začetka veljavnosti novele ZLS-98 do 30. 11. 1998 ostalo več kot tri
mesece. Glede na začetek veljavnosti novele dne 18. 11.
1998 rok treh mesecev iz prvega odstavka 100. člena nima
več svojega smisla, saj je mandat prvim občinskim svetom
že potekel z izvolitvijo oziroma s konstituiranjem novih občinskih svetov. Rok treh mesecev, ki je začel teči 19. 11.
1998, pa ne more zavezovati novih občinskih svetov, izvoljenih na rednih lokalnih volitvah decembra 1998, in zato
tudi ne morejo nastopiti posledice, predvidene v šestem
odstavku 100. člena. Ker do izvrševanja navedenih določb
zaradi njihove nedorečenosti sploh ne more priti, niso podani pogoji, da bi ustavno sodišče zadržalo izvrševanje izpodbijanih določb drugega in šestega odstavka 100. člena ZLS.
Vse druge določbe 100. člena, ki urejajo postopek in način
delitve premoženja med občinami, ki so bile ustanovljene na
območju prejšnjih občin, zavezujejo tudi nove občinske svete, izvoljene na lokalnih volitvah v decembru 1998, da nadaljujejo postopke delitve premoženja. S spremembo četrtega
odstavka 100. člena (novi peti odstavek) je novela ZLS-98
omogočila, da je mogoče sprožiti upravni spor tudi, če
arbitraže ni bilo mogoče oblikovati, in ne samo, če spora ni
bilo mogoče rešiti v arbitražnem postopku.
8. Z vprašanjem delitve premoženja prejšnjih družbenopolitičnih skupnosti med občine, ustanovljene leta 1994,
je neposredno povezan rok, ki ga določa prvi odstavek
51.b člena za delitev premoženja med občinami, ustanovljenimi z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZUODNO
(Uradni list RS, št. 56/98 in 75/98 – ZUODNO-98). Novela
ZLS-98 je v členih 51.a, 51.b in 51.c povsem na novo
uredila reševanje premoženjskopravnih razmerij v primerih,
ko pride do nadaljnjih sprememb območij občin, ustanovljenih v letu 1994. Z ZUODNO-98 je prišlo do ustanovitve
novih občin, ki so lahko nastale z združitvijo dveh ali več
sosednjih občin, z razdelitvijo ene občine na dve ali več
občin, z izločitvijo naselja ali več sosednjih naselij iz občine
ali pa se je območje občine spremenilo s tem, da se je del
občine izločil in priključil drugi občini. Člen 51.b določa kot
temeljno načelo za urejanje premoženjskopravnih razmerij v
primerih spremembe območij občin (razdelitev, izločitev in
priključitev) sporazumno urejanje. To sporazumno urejanje
pa je časovno omejeno z rokom treh mesecev po konstituiranju občinskih svetov. Če se občine v treh mesecih po
konstituiranju ne sporazumejo o delitvi premoženja, zakon v
51.c členu podrobno določa, na kakšen način se razdeli
premoženje. Določa tudi, da delitev učinkuje od dneva ustanovitve nove oziroma novih občin ali od dneva priključitve
izločenega dela občine k sosednji občini.
9. Rok treh mesecev za razdelitev premoženja je prekluzivni rok, kar pomeni, da nespoštovanje roka pomeni
nastop posledic na podlagi zakona, to je razdelitev premoženja na podlagi kriterijev, določenih v 51.c členu. Navedeni rok treh mesecev za sporazumno razdelitev premoženja je
določen na podlagi predpostavke, da bodo vsi prvi občinski
sveti v roku iz prvega odstavka 100. člena, to naj bi bilo
najkasneje do 30. 11. 1998, uredili medsebojna premoženjskopravna razmerja oziroma če jih ne bodo, bo prišlo do
razdelitve na podlagi zakona (šesti odstavek 100. člena).
Potek roka treh mesecev iz prvega odstavka 51.b člena ima
lahko posledice, ki nastopijo na podlagi zakona le, če bi
dejansko vse prejšnje občine imele že urejena premoženjskopravna razmerja in ne bi več obstajala skupna lastnina na
premoženju prejšnjih družbenopolitičnih skupnosti. Takšen
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primer je tudi nova Občina Jezersko, ki je nastala z izločitvijo
dela ozemlja Občine Preddvor – ta pa še nima urejenih
premoženjskopravnih razmerij z občinami, ustanovljenimi leta 1994 na območju takratne Občine Kranj. Zato posamezne nove občine, ustanovljene leta 1998, iz povsem objektivnih razlogov ne bodo mogle doseči sporazuma o delitvi
premoženja pred ureditvijo premoženjskopravnih razmerij
med prvoustanovljenimi občinami. Iz zakonodajnega gradiva
(Poročevalec št. 61, z dne 23. 12. 1997, EPA 345 – II –
prva obravnava), je razvidno, da več kot polovica občin,
ustanovljenih leta 1994, še ni razdelila premoženja prejšnjih
družbenopolitičnih skupnosti. Ker spoštovanje roka treh mesecev iz prvega odstavka 51.c člena za nekatere nove občine objektivno ne bo mogoče, bi lahko na podlagi 51.c člena
prišlo do razdelitve premoženja na podlagi zakona, ne da bi
občine imele možnost predhodnega sporazumevanja.
10. Kot je razvidno, zakonodajalec ni uskladil rokov za
delitev premoženja prvoustanovljenih občin in rokov, ki naj
bi zavezovali občine, ustanovljene leta 1998. Vsaka delitev
premoženja novih občin pred ureditvijo premoženjskopravnih razmerij prvoustanovljenih občin bi lahko povzročila številne spore na področju že tako neurejenih premoženjskopravnih razmerij med občinami. Na podlagi 51.c člena bi
lahko prišlo tudi do vpisa lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo. Da bi se preprečili spori, ki bi nastajali zaradi že opisane neusklajenosti rokov za delitev premoženja občin, in s tem škodljive posledice, ki bi jih bilo naknadno po poteku trimesečnega roka iz prvega odstavka
51.b člena težko popraviti, je ustavno sodišče začasno zadržalo izvrševanje 51.c člena. Zadržanje pomeni, da se do
končne odločitve ustavnega sodišča premoženje novih občin, ki ne bodo sporazumno razdelile skupnega premoženja
v roku iz prvega odstavka 51.b člena, ne bo moglo razdeliti
na podlagi določb 51.c člena.
11. Ustavno sodišče je začasno zadržalo tudi določbi
tretjega odstavka 51.b člena in drugega odstavka 100. člena ZLS, ki spreminjata prejšnjo ureditev (100.a člen), po
kateri so posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim premoženjem opravljali organi občine, na katere območju je
premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, ob soglasju organov
vseh občin na tem območju. Prenos vseh poslov rednega
upravljanja s skupnim premoženjem v prehodnem obdobju
na eno občino lahko povzroči drugim občinam težko popravljive škodljive posledice in tudi negativno vpliva na postopek sporazumevanja glede razdelitve premoženja med
občinami. Zato je ustavno sodišče v 3. točki izreka vzpostavilo prej veljavno ureditev.
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je
sprejelo soglasno.
Št. UI4/99
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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BANKA SLOVENIJE
565.

Sklep o 11. izdaji blagajniškega zapisa Banke
Slovenije z nakupnim bonom

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja
guverner Banke Slovenije dne 23. 2. 1999

SKLEP
o 11. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije
z nakupnim bonom
1
Banka Slovenije 1. 3. 1999 izdaja 11. izdajo blagajniškega zapisa z nakupnim bonom do skupnega zneska
15.000,000.000 tolarjev.
Znesek iz prejšnjega odstavka pomeni osnovno prodajo blagajniškega zapisa z nakupnim bonom.
2
Blagajniški zapis z nakupnim bonom je izdan v nematerializirani obliki v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, Trg republike 3.
3
Blagajniški zapis z nakupnim bonom je finančni inštrument, ki ima blagajniški zapis in nakupni bon. Blagajniški
zapis in nakupni bon se glasita na ime.
Blagajniški zapis je kratkoročni vrednostni papir, izdan
v apoenih po 500.000 tolarjev in se vplača z diskontom v
tolarjih. Obrestna mera znaša 7% letno. Rok dospetja
11. izdaje blagajniškega zapisa je 1. 9. 1999. Nominalna
vrednost blagajniškega zapisa pomeni obveznost Banke Slovenije ob dospelosti. Pravice iz blagajniškega zapisa zastarajo v petih letih od dneva dospelosti.
Nakupni bon je ločljiv od vrednostnega papirja in je ob
izdaji sestavljen iz treh, med seboj ločljivih delov. Vsak del
nakupnega bona daje vsakemu imetniku pravico do popusta
pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po
500.000 tolarjev. Pravna oseba lahko pravico do popusta
uveljavi pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev ali pri nakupu blagajniškega zapisa
v tujem denarju z vračilnim rokom 180 dni, 270 dni in 360
dni. Pravico do popusta pri nakupu blagajniškega zapisa,
izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev, lahko imetnik nakupnega bona uveljavi za nakup zadnje izdane emisije blagajniškega zapisa in sicer v šestih mesecih od dneva izdaje
nakupnega bona oziroma njegovih delov. Pravico do popusta pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju lahko
imetnik nakupnega bona uveljavi v šestih mesecih od dneva
izdaje nakupnega bona oziroma njegovih delov.
4
Banka Slovenije lahko v odvisnosti od denarnih razmer
kadarkoli ustavi ali ponovno sprosti osnovno prodajo blagajniškega zapisa z nakupnim bonom iz 1. točke tega sklepa.
Kljub ustavitvi osnovne prodaje, je možen nakup blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev, zaradi uveljavitve popusta na podlagi nakupnega bona oziroma
njegovega dela.
5
Diskont se računa anticipativno po navadnem dnevnem obrestnem računu ob upoštevanju dejanskega števila
dni v mesecu oziroma letu.
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6
Popust, do katerega ima pravico imetnik posameznega
dela nakupnega bona, se izračuna v odstotku. Izračunani
odstotek je zaokrožen na dve decimalni mesti.
Odstotek popusta, ki ga prinaša en del nakupnega
bona pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih
po 500.000 tolarjev, se računa vsak mesec kot razlika med
stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem mesecu
in 0,40%.
Odstotek popusta, ki ga prinaša en del nakupnega
bona pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z
vračilnim rokom 180, 270 ali 360 dni se računa vsak mesec kot razlika med 0,40% in odstotkom rasti srednjega
tečaja Banke Slovenije za evro v preteklem mesecu. Rast
srednjega tečaja v preteklem mesecu se računa kot celomesečna rast do vključno dvajsetega dne v preteklem mesecu.
7
Pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih
po 500.000 tolarjev, je možno uveljaviti največ 5 delov
nakupnega bona.
Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim rokom 180 dni je možno uveljaviti največ 2 dela
nakupnega bona.
Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim rokom 270 dni je možno uveljaviti največ 3 dele
nakupnega bona.
Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim rokom 360 dni je možno uveljaviti največ 4 dele
nakupnega bona.
8
Število delov nakupnega bona, ki jih prejme kupec
blagajniškega zapisa, je odvisno od dneva in načina nakupa. Nakupni bon pridobljen do 31. 3. 1999 vsebuje tri dele,
nakupni bon pridobljen od 1. 4. 1999 do 30. 4. 1999
vsebuje dva dela in od 1. 5. 1999 do 31. 5. 1999 vsebuje
en del nakupnega bona. Od 1. 6. 1999 se blagajniški zapis
vpisuje brez nakupnega bona.
9
Blagajniške zapise z nakupnim bonom, ki jih občasno
ponuja Banka Slovenije, lahko vpisujejo banke v svojem
imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun drugih
domačih pravnih in fizičnih oseb.
10
Banka Slovenije izplača na dan dospelosti obveznost iz
blagajniških zapisov na podlagi evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana na račune evidentiranih imetnikov blagajniških zapisov oziroma njihovih pooblaščencev.
Za imetnika blagajniškega zapisa na dan dospelosti se
šteje oseba, ki je navedena v seznamu imetnikov blagajniških zapisov dne 27. 8. 1999 (stanje konec dneva poslovanja).
V primeru, da obveznosti iz blagajniškega zapisa na
dan dospelosti ni mogoče izpolniti zaradi tega, ker so v
centralnem registru vpisani napačni podatki ali podatkov za
izplačilo ni, se šteje, da je imetnik blagajniškega zapisa v
upniški zamudi. Imetnik blagajniškega zapisa, ki je v upniški
zamudi lahko zahteva denarno izplačilo dospelih blagajniških zapisov v roku petih let po dospelosti. V tem primeru
mora imetnik blagajniškega zapisa predložiti Banki Slovenije
pisni zahtevek za nakazilo denarnih sredstev z vsemi potrebnimi podatki za izplačilo. Denarna sredstva bodo imetniku
nakazana v roku treh delovnih dni po prejemu zahtevka.

Uradni list Republike Slovenije
11
Banka Slovenije bo dala v obtok več izdaj blagajniškega zapisa z nakupnim bonom. Zadnja izdaja bo vnaprej
napovedana in ustrezno označena.
12
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 22-0042/99
Ljubljana, dne 23. februarja 1999.
dr. France Arhar l. r.
Guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
566.

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1999

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja
1999 sprejel

SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1999
I
Na podlagi gibanj povprečnih plač vseh zaposlenih,
izplačanih za mesec december 1998 v primerjavi s predhodnim mesecem, se pokojnine od 1. februarja 1999 uskladijo tako, da se povečajo za 4,8%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1998.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) – v nadaljevanju: zakon – od
najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji
pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko
dobo (Uradni list RS, št. 5/99), se uskladijo tako, da se na
novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od
1. februarja 1999.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem
odstavku te točke, se od 1. februarja 1999 odmerijo tudi
pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki
so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se,
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 1999.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in
Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska
najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji
pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko
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dobo (Uradni list RS, št. 5/99), se uskladijo tako, da se na
novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 1999.
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa
se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10.
1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87,
48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90
in 10/91).
VI
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene
po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list
SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303. člena zakona od 1. februarja 1999 najmanj
57.058,31 SIT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od
1. februarja 1999.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način,
določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni
dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob
upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
veljavne od 1. februarja 1999.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki
so upokojencem pripadali za mesec januar 1999 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja
1999 (Uradni list RS, št. 5/99).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu februarju 1999.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.
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567.

Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji
pokojnini za polno pokojninsko dobo

Uradni list Republike Slovenije

569.

Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

Na podlagi 53. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja
1999 sprejel

Na podlagi 150. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) in sklepa o dodatku za pomoč in postrežbo
za najtežje prizadete upravičence (Uradni list RS, št. 77/98)
je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja 1999 sprejel

SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini
za polno pokojninsko dobo

SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

I
Najnižja pokojninska osnova se od 1. februarja 1999
dalje določi na novo in znaša 67.127,43 SIT.
II
Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od
1. februarja 1999 dalje določi na novo in znaša
57.058,31 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

I
Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete
upravičence se od 1. februarja 1999 dalje določi v višini
57.058,31 SIT.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb se od 1. februarja 1999 dalje
določi na novo in znaša 39.940,81 SIT.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb se od 1. februarja 1999 dalje
določi na novo in znaša 19.970,40 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

568.

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

570.
Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja
1999 sprejel

Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov

SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) je Upravni odbor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 18. februarja 1999 sprejel

I
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. februarja 1999
dalje 325.149,59 SIT.

SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem
varstvu kmetov

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in
13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. februarja 1999 dalje
uskladi tako, da se poveča za 4,8%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec januar 1999 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 5/99).
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Št.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

Stopnja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 303. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja
1999 sprejel

SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) se od 1. februarja 1999 dalje določi na
novo in znaša 28.529,15 SIT.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

100
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60
50
40
30

Znesek SIT

13.693,99
12.552,82
11.411,66
10.270,49
9.129,32
7.988,16
6.846,99
5.705,83

Telesna okvara v %

100
90
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70
60
50
40
30

Znesek SIT

9.585,79
8.786,97
7.988,16
7.189,34
6.390,52
5.591,71
4.792,89
3.994,08

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.

Telesna okvara v %

II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. februarja 1999
dalje določijo na novo in znašajo:
Stopnja

571.
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573.

Sklep o preračunu pokojnin, uveljavljenih v letu
1999

Na podlagi 161. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in
54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja 1999 sprejel

SKLEP
o preračunu pokojnin, uveljavljenih v letu 1999
572.

Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Na podlagi 155. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja
1999 sprejel

SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
I
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. februarja
1999 dalje določijo na novo in znašajo:

I
Pokojnine, uveljavljene v letu 1999, se ob odmeri preračunajo tako, da se zmanjšajo za 11,46%.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.
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Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun
plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1998

Na podlagi 50. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96
in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja 1999
sprejel

SKLEP
o valorizacijskih količnikih za preračun plač
iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1998
I
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri
določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 1999, predhodno preračunajo, da ustrezajo
ravni povprečnih plač iz leta 1998 tako, da se poveča:
plača iz leta 1965 s količnikom
plača iz leta 1966 s količnikom
plača iz leta 1967 s količnikom
plača iz leta 1968 s količnikom
plača iz leta 1969 s količnikom
plača iz leta 1970 s količnikom
plača iz leta 1971 s količnikom
plača iz leta 1972 s količnikom
plača iz leta 1973 s količnikom
plača iz leta 1974 s količnikom
plača iz leta 1975 s količnikom
plača iz leta 1976 s količnikom
plača iz leta 1977 s količnikom
plača iz leta 1978 s količnikom

1.595,906.902
1.206,614.078
1.092,582.418
997,241.725
866,071.429
722,565.407
605,143.031
513,824.289
443,663.543
353,197.158
282,377.166
244,407.571
205,253.922
168,431.306

plača iz leta 1979 s količnikom
plača iz leta 1980 s količnikom
plača iz leta 1981 s količnikom
plača iz leta 1982 s količnikom
plača iz leta 1983 s količnikom
plača iz leta 1984 s količnikom
plača iz leta 1985 s količnikom
plača iz leta 1986 s količnikom
plača iz leta 1987 s količnikom
plača iz leta 1988 s količnikom
plača iz leta 1989 s količnikom
plača iz leta 1990 s količnikom
plača iz leta 1991 s količnikom
plača iz leta 1992 s količnikom
plača iz leta 1993 s količnikom
plača iz leta 1994 s količnikom
plača iz leta 1995 s količnikom
plača iz leta 1996 s količnikom
plača iz leta 1997 s količnikom
plača iz leta 1998 s količnikom

134,485.324
113,408.235
87,184.321
69,213.366
54,452.599
35,813.342
18,088.126
8,118.978
3,667.966
1,381.778
84.223
17.576
9.588
3.227
2.152
1.677
1.411
1.224
1.096
1.000

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.
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OBČINE

BREŽICE
575.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko
ureditvenih pogojev za območje AFP Dobova

DIVAČA
576.

Sklep o določitvi javnega športnega objekta
občinskega pomena v Občini Divača

Na podlagi 36., 38. in 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) in 40. ter 70. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je župan
Občine Brežice dne 12. 2. 1999 sprejel

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95 in 70/97),
64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95),
je Občinski svet občine Divača na 2. redni seji dne
21. januarja 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih
pogojev za območje AFP Dobova

SKLEP
o določitvi javnega športnega objekta
občinskega pomena v Občini Divača

1. člen
Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek prostorsko ureditvenih pogojev za AFP Dobova (dalje v tekstu:
osnutek PUP AFP), ki ga je izdelal VIPLAN Projektiranje,
urbanizem, gradnje, Viktor Pšeničnik, s.p., v januarju 1999
pod št. 98/28.
Javna razgrnitev se začne z dnem objave v Uradnem
listu RS in traja še naslednjih 30 koledarskih dni.

1
S tem sklepom se določi naslednji javni športni objekt
občinskega pomena v Občini Divača, ki je namenjen uresničevanju javnega interesa na področju športa:
– nogometno igrišče Divača (parc. št. 647/2, 651,
658/1 k.o. Divača, vl. št. 358 in parcela št. 648, 649,
650, 652, 653, 654 k.o. Divača, vl. št. 397) .

2. člen
Osnutek PUP AFP bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Dobova in na Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice (Cesta prvih borcev 18 –
podstrešje).
Zainteresirane pravne in fizične osebe lahko v času
javne razgrnitve podajo svoje pripombe in predloge na osnutek PUP AFP v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa
jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje
in razvoj občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajst dni po objavi.
Št. 2/05
Divača, dne 21. januarja 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice organiziral javno predstavitev
in obravnavo osnutka PUP AFP in o tem obvestil občane in
zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Rok za pripombe in predloge poteče z dnem zaključka
javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu RS.

DOBJE
577.

Statut Občine Dobje

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Dobje na redni
seji dne 29. 1. 1999 sprejel

STATUT
Občine Dobje
Št. 352-47/96
Brežice, dne 12. februarja 1999.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

1. člen
Občina Dobje je samostojna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
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Brezje pri Dobjem,
Dobje pri Planini,
Gorica pri Dobjem,
Jezerce pri Dobjem,
Lažiše,
Presečno,
Ravno,
Repuš,
Slatina pri Dobjem,
Suho,
Škarnice,
Večje Brdo,
Završe pri Dobjem.
Sedež občine je v Dobju pri Planini št. 26, Dobje pri
Planini
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja župan.
2. člen
Občina Dobje (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju nanjo
prenesene z zakonom.
3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev na zborih občanov, z
referendumom ter ljudsko iniciativo.
4. člen
Občina lahko zaradi skupnega urejanja in opravljanja
lokalnih zadev javnega pomena sodeluje z drugimi občinami
ter se povezuje v širše lokalne skupnosti.
5. člen
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike in ima v zunanjem krogu napis: OBČINA DOBJE.
II. NALOGE OBČINE
6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena tako, da:
1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena s
sprejemom statuta, proračuna in drugih splošnih aktov, načrtuje prostorski razvoj in predpisuje davke in prispevke iz
svoje pristojnosti,
2. upravlja občinsko premoženje,
3. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in povečanje
najemnega socialnega sklada,
5. skrbi za lokalne javne službe,
6. zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in
zdravstveno dejavnost,
7. spremlja delovanje službe socialnega skrbstva za
socialno ogrožene, invalide in ostarele,
8. pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja,

Uradni list Republike Slovenije
10. upravlja gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in
javne in površine (pločniki, igrišča, javni parkirni prostori) ter
ureja promet v občini,
11. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč in zagotavlja sredstva zanjo ter za odpravo
posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
12. ureja javni red.
7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in določanje pogojev za
njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijam in ureja druge
lokalne zadeve javnega pomena.
III. ORGANI OBČINE
8. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.
9. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v
skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
10. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, z uradnim objavljanjem splošnih
aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.
1. Občinski svet
11. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet občine Dobje šteje sedem članov.
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Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica je občina
in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega
sveta.
12. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo
organizacijo in delovno področje ter kriterije in merila s
katerimi se določa višino plače, nagrade ali nadomestila,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– določa vrste in način izvajanja občinskih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo organizacijo za varstvo pred
požari, ki se opravlja kot javna služba,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.
13. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta je nezdružljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, delavca v občinski
upravi in načelnika upravne enote.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.
14. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha 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 občinskega sveta,
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– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz prve, druge in tretje alinee prvega ostavka tega člena se
ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti
o svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka tega člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti
podan v pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.
15. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Občinski svet ustanovi eno ali več komisij ter odborov
kot svoja stalna ali občasna telesa. Organizacijo in delovno
področje stalnih delovnih teles določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega
telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.
2. Župan
16. člen
Občina ima župana, ki ga volijo državljani s stalnim
prebivališčem v občini na neposrednih tajnih volitvah.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno.
17. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi premičnega premoženja in nepremičnega premoženja občine,
– odloča o odtujitvi premičnega premoženja občine,
če vrednost premoženja ne presega 2% vrednosti proračuna občine za tekoče leto,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest in o sklenitvi delovnega
razmerja v občinsko upravo ter pooblašča tajnika za določene naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine ter predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske
uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in ta
statut.
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18. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta, če meni, da
je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da
o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji.
Če občinski svet vztraja pri odločitvi, se akt objavi,
župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom in hkrati opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost ali neustavnost odločitve občinskega svet.
19. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja in sicer skrbi za izvajanje priprav
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih
in drugih nesreč, sprejme načrt zaščite in reševanja, vodi
zaščito, reševanje in pomoč ter v primeru nastale nevarnosti
odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev.
Poleg tega imenuje poveljnika in štab civilne zaščite ter
predlaga pristojnemu organu razporeditve državljanov na
delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
20. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina
podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
21. člen
Županu in podžupanu preneha 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 nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Županu in podžupanu preneha mandat z dnem ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega mandata.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet
na predlog župana razreši.
Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je dolžan o svoji odločitvi obvestiti občinski svet v zvezi s četrto, peto in šesto
alineo tega člena. Odstopna izjava pa mora biti v pisni obliki
posredovana komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je dolžna v 8 dneh po prejemi izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše volilna komisija nadomestne volitve.
3. Nadzorni odbor
22. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
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Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov občinskih sredstev.
Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem. Ocenjuje tudi učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
23. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega
sveta morajo imeti izkušnje s finančno-računovodskega ali
pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora
občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, tajnik člani poslovodstev
javnih zavodov ter drugih uporabnikov proračunskih sredstev.
24. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
25. člen
Nadzorni odbor je dolžan opraviti letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov javnih zavodov ter javnih podjetij ter nadzor razpolaganja
z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem.
Nadzorni odbor mora obvezno obravnavati zadeve, ki
jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.
26. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predlog poročila nadzornega odbora pripravi predsednik ali oseba, ki jo nadzorni
odbor pooblasti za pripravo predloga poročila.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora predložiti vso potrebno
dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora in dajati ustrezna pojasnila.
V predlogu poročila je navedena nadzorovana oseba,
odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in
mnenja ter morebitna priporočila ter predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema
predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, če oceni, da gre za hujšo
kršitev predpisov pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
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Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega sveta. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in upoštevati
priporočila in predloge.

34. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje
zakona o splošnem upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidenc v skladu s predpisom Ministrstva za notranje
zadeve.

27. člen
Izločitev člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve lahko zahteva predsednik nadzornega odbora, če so
podane okoliščine o nepristranskosti. Izločitev lahko zahteva tudi nadzorovana oseba, ki mora obrazloženo zahtevo
vložiti pri nadzornem svetu. O izločitvi odloča predsednik, o
njegovi izločitvi pa nadzorni odbor.

35. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima najmanj višjo izobrazbo in opravljen
preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku.

28. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in tajnik občine.
Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu.
29. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom.
4. Občinska uprava
30. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.
31. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi sprejmejo občinski sveti občin,
za katere se ustanavlja organ skupne občinske uprave.
Organizacijo in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki ga
imenujejo in razrešujejo župani občin, ki so ustanovile organ
skupne občinske uprave.
32. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katero krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
33. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavca uprave, ki izpolnjuje
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

36. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
37. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik
občine, o izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
IV. OŽJI DELI OBČINE
38. člen
V Občini Dobje niso ustanovljeni ožji deli občine.
Pobudo za ustanovitev ožjega dela občine (krajevne ali
vaške skupnosti) lahko da zbor občanov ali 15% volivcev s
tega območja. Občinski svet mora pobudo obravnavati na
prvi seji po prejemu pismenega zahtevka in o njem odločiti v
treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.
Pred ustanovitvijo ožjega dela občine mora občinski
svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes
prebivalcev posameznih območij v občini.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
39. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.
1. Zbor občanov
40. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja, njenega imena ali sedeža,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor
(gradnja cest, energetskih objektov, odlagališče odpadkov
in nevarnih snovi),
– obravnavajo in odločajo o zadevah, za katere je tako
določeno z zakonom, s statutom, ali z odlokom občine ter o
zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.
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41. člen
Župan mora sklicati zbor občanov na zahtevo najmanj
5 odstotkov volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložitev predloga zadeve, ki naj bi jo zbor obravnaval. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku ali prvemu podpisanemu volivcu na
seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh
po prejemu pravilno vložene zahteve.
Sklic zbora občanov se objavi na krajevno običajen
način.
42. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, če na
zboru sodeluje najmanj 10% volivcev v občini.
Tajnik občine ali od njega pooblaščeni zapisnikar, ugotovi sklepčnost zbora občanov, število volivcev, ki je glasovalo za odločitve zbora in vodi zapisnik o poteku in sprejetih
odločitvah zbora občanov.
Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani
občinski svet in župana ter ga na krajevno običajni način
objavi.
43. člen
Odločitve, stališča, predloge, pobude in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in upoštevati. Če pristojni organi menijo, da odločitev, stališč, predlogov, pobud
in mnenj zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom
dolžan na krajevno primeren način v roku treh mesecev od
prejete pobude predstaviti in utemeljiti svoje mnenje.
2. Referendum
44. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
45. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma 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.
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46. člen
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec ali politična stranka v občini. Pobuda
mora biti podprta s podpisi najmanj 40 volivcev v občini na
seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis referenduma, zahteva pa jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet
referenduma in obrazložitev.
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 prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem takoj obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
47. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s
podpisovanjem na seznamu.
O načinu dajanja podpore odloči župan s sklepom s
katerim določi tudi obrazec seznama.
Državni organ, 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 zadostno število volivcev.
48. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega sveta
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa in sicer v nedeljo ali drug
prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, tako, da se obkroži »ZA« ali »PROTI«, dan razpisa in dan
glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnevom glasovanja objavi občinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
49. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh
volivcev občini.
50. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov
občine.
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3. Ljudska iniciativa
51. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta ali drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve in postopka
s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega
statuta, s katerim je urejen referendum.
Občinski svet mora obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih
od dne pravilno vložene zahteve.
52. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
53. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
54. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in,
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih
področjih in dejavnostih s katerimi se zagotavljajo javne
potrebe.
55. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.
56. člen
Občina mora kot obvezno javno gospodarsko službo
zagotoviti opravljanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi
odpadki in odlaganje ostankov, javne snage in čiščenje
javnih površin, urejanje javnih poti, vzdrževanje občinskih
javnih cest, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, dimnikarsko službo in drugih področjih, če tako zahteva zakon.
57. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti.
58. člen
Občinski svet določi obliko, način in pogoje opravljanja
posamezne javne službe ter financiranje izvajanja posameznih javnih služb, če zakon ne določa drugače.
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59. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,
ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga
sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
60. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem ravnati kot dober gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega in premičnega premoženja občine, katerega vrednost presega 2% vrednosti
proračuna za tekoče leto, sprejema občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja manjše vrednosti ter
za pridobitev nepremičnega premoženja je pristojen župan.
Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti ali so v proračunu zagotovljena sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki
ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno pa v skladu s
predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega
premoženja.
61. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in sredstev
države.
Lastni viri so davki in druge dajatve v skladu z zakonom
ter dohodki od premoženja.
62. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki in prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem ter načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.
63. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
64. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti določeno osebo.
65. člen
Proračun občine je odlok občine v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.
Rebalans občine je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občinski organ, posredni pa drug uporabnik katerega je ustanovila občina oziroma se financira iz občinskega proračuna.
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66. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg
zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.
67. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo
prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu in
posebej prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po
zakonu.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani odhodki po namenih, po uporabnikih proračuna, po investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.
68. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,
na katerega se nanaša.
Če proračun občine ni sprejet pred pričetkom leta, se
financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porabnike s sklepom.
69. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov ugotovi, da
proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. O tem
obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
70. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila odloča
župan, ki mora o tem obvestiti svet na prvi naslednji seji.
71. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v katere izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini, 0,5 odstotka
prihodkov.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
72. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
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Sredstva za namene iz prve in tretje točke se dajejo
praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge točke
morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.
73. člen
Po preteku leta za katerega je bil sprejet proračun,
sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo
leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstev rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan
31. decembra, leta za katerega sprejme zaključni račun.
Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.
74. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določi zakon.
75. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju
poroštev pod pogoji, ki jih določa zakon.
76. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba občine oziroma specializirana organizacija, ki zagotavlja
izvrševanje knjigovodskih opravil.
77. člen
Nabavo blaga, storitev ter oddajo gradbenih del izvaja
župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
78. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejme kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine ter občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebne vrste splošnih aktov.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
79. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvetretjinsko večino vseh glasov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.
80. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
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81. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
82. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo
splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
83. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
84. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
85. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
2. Posamični akti občine
86. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti občine odloča občina o upravnih
stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
87. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTIH
88. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila ali soglasja občine posega v njene pravice.
89. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor, vlada, pokrajina ali druga občina s svojimi predpisi ali splošnimi akti posega v njeno pristojnost.
90. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
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osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
91. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih ali so že z izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
X. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO ALI DRUGO
OBLIKO SODELOVANJA MED OBČINAMI
92. člen
Občina Dobje se lahko zaradi urejanja in opravljanja
lokalnih zadev širšega pomena poveže z drugimi sosednjimi
občinami v pokrajino.
Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta po
predhodno izvedenem svetovalnem referendumu.
S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino
občinski svet določi lokalne zadeve širšega pomena, ki jih
pokrajina opravlja kot svojo pristojnost.
93. člen
Člane pokrajinskega sveta izvoli občinski svet izmed
svojih članov. Med predlaganimi kandidati je lahko tudi župan občine.
94. člen
Občinski svet lahko z dvetretjinsko večino navzočih
članov sklene, da se občina poveže v skupnost, zvezo,
združenje ali drugo obliko sodelovanja med občinami, če
oceni, da je taka oblika sodelovanja koristna za Občino
Dobje.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
95. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju Občine Šentjur pri
Celju, ostanejo v veljavi na območju Občine Dobje do sprejetja novih.
96. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Dobje pri Planini, dne 29. januarja 1999.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

578.

Poslovnik Občinskega sveta občine Dobje

Na podlagi 10. člena statuta (Uradni list RS, št. 12/99)
Občine Dobje je Občinski svet občine Dobje na redni seji
dne 29. januarja 1999 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta občine Dobje
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela
Občinskega sveta občine Dobje in delovnih teles občinskega sveta (v nadaljevanju: tudi svet) ter uresničevanje pravic
in obveznosti članic in članov občinskega sveta (v nadaljevanju: tudi člani).

9. člen
Član občinskega sveta se udeležujejo sej sveta in njegovih teles ter sodelujejo pri delu in odločanju. Od župana,
podžupana in tajnika občine imajo pravico zahtevati pojasnila in pridobiti informacije v zvezi z delom v svetu.
Poleg tega lahko člani sveta predlagajo obravnavanje
določenega vprašanja, ki zadevajo delovanje občine, predlagajo uvrstitev določene zadeve na dnevni red seje občinskega sveta ter predlagajo sprejem odloka ali drugega akta,
razen aktov za katere sprejem je pristojen župan občine,
predlagajo kandidate za člane občinskih organov, delovnih
teles in organov javnih zavodov.
Član občinskega sveta je dolžan varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom.

2. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je
javno. Javnost se lahko izključi samo, če se obravnavajo
zadeve zaupne narave in če tako zaradi splošnih koristi
odloči občinski svet oziroma delovno telo občinskega sveta.
3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa delajo na rednih in izrednih sejah. Redne seje občinskega sveta sklicuje
župan najmanj štirikrat na leto.
4. člen
Občinski svet predstavlja župan, sklicuje in vodi seje.
Delovno telo občinskega sveta predstavlja predsednik
delovnega telesa.
5. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom
občine v katerem krogu je ime OBČINA DOBJE.
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
6. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji in je konstituiran, ko je potrjenih več kot polovica mandatov svetnikov.
Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji župan najkasneje 20 dni po volitvah.

10. člen
Člani občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.
Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
11. člen
Člani občinskega sveta imajo pravico do nadomestil in
povračil stroškov za delo v občinskem svetu. Višino nadomestila določi občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
12. člen
Članu občinskega sveta preneha mandat v primerih
določenih z zakonom. Svetniku preneha mandat z dnem ko
občinski svet ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.
IV. SEJE OBČINSKEGA SVETA
1. Sklicevanje sej občinskega sveta

7. člen
Prvo sejo občinskega sveta do potrditve mandata novemu županu vodi dotedanji župan.
Občinski svet na prvi seji izmed svojih članov izvoli
predsednika in dva člana komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
8. člen
Komisiji se predloži poročilo občinske volilne komisije
o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in
župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov
kandidatnih list.
Komisija pripravi poročilo o potrditvi mandatov članov
občinskega sveta in župana.
Občinski svet odloči o potrditvi nespornih mandatov,
o spornih mandatih pa odloča posebej. Šteje se, da je
občinski svet o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidatne liste, vložene pri občinskem svetu.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata.

13. člen
Seje občinskega sveta sklicuje župan.
Sklic seje občinskega sveta s predlogom dnevnega
reda in gradivo za sejo se pošlje članom občinskega sveta
najkasneje sedem dni pred dnem določenim za sejo.
Svet lahko odloči, da se na seji obravnava tudi gradivo,
ki je bilo svetnikom poslano kasneje ali vročeno na sami seji.
14. člen
Izredno sejo mora župan sklicati na zahtevo najmanj
dveh svetnikov v roku 15 dni od podane pisne zahteve.
Predlog dnevnega reda izredne seje in gradivo za sejo se
lahko izjemoma predloži članom občinskega sveta tudi na
sami seji.
15. člen
Predlagatelji točk za dnevni red seje občinskega
sveta so:
– svetniki,
– župan,
– odbori in komisije občinskega sveta,
– najmanj 5% volivcev v občini.
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2. Vodenje seje in udeležba na seji
16. člen
Seje občinskega sveta vodi župan. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podžupan. Če nastopijo razlogi, da župan
ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi
ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši svetnik.
17. člen
Tajnik občine se mora udeležiti seje sveta, prav tako
predstavnik delovnega telesa ali druga oseba, ki ni član
občinskega sveta, če je njegova navzočnost po mnenju
župana nujna za obravnavo in odločanje o posamezni točki
dnevnega reda.
3. Vzdrževanje reda na seji
18. člen
Za red na seji sveta skrbi predsedujoči, ki mora poskrbeti, da člana sveta, ki ima besedo, nihče ne moti.
Za kršitev reda na seji sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:
– opomin, v primeru, da član sveta govori, čeprav nima
besede,
– odvzem besed, če član sveta kljub opominu nadalje
krši red,
– odstranitev s seje, če član sveta kljub opominu in
odvzemu besede onemogoča delo občinskega sveta.
19. člen
Predsedujoči lahko v primerih navedenih v 18. členu
ukrepa tudi zoper drugega udeleženca seje.
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji, jo prekine.
4. Potek seje
20. člen
Predsedujoči najprej ugotovi sklepčnost.
Pred določitvijo dnevnega reda, svet odloča o potrditvi
zapisnika prejšnje seje.
O utemeljenosti morebitne spremembe in dopolnitve
zapisnika odloči svet.
21. člen
Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z
dnevnega reda, nato pa o predlogih, da se dnevni red
razširi.
Predlog za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, če so razlogi nastali po sklicu seje.
22. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem vrstnem redu.
Na začetku obravnave določene točke dnevnega reda
lahko poda župan ali oseba, ki jo župan določi, dopolnilno
obrazložitev, takoj zatem pa poda župan, podžupan ali tajnik
mnenje o obravnavani točki. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa, ki je zadevo obravnavalo.
Člani občinskega sveta se k razpravi priglasijo in dobijo
besedo po vrstnem redu priglasitve. Razprava lahko traja
deset minut, iz utemeljenih razlogov tudi do 15 minut. Razpravljalec ima pravico do dveh replik po dve minuti.
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23. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.
Član občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva. Predsedujoči je dolžan takoj podati
pojasnilo glede kršitve.
24. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, razpravo zaključi.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge ali
stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko sejo prekine tudi zaradi odmora,
priprave predlogov, potrebe po posvetovanju, pridobitvi dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči sejo prekine tudi, če seja ni več
sklepčna.
25. člen
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.
5. Odločanje
26. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina
vseh članov sveta.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.
27. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla ZA njen sprejem.
28. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi. Predlog za tajno odločanje
lahko da župan ali najmanj dva člana sveta.
29. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu o
katerem se odloči.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas.
Obrazložitev se dovoli le enkrat in sme trajati največ dve
minuti.
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok.
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo
»ZA« ali »PROTI« sprejemu predlagane rešitve.
Predsedujoči po vsakem opravljanem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
30. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine.
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Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z žigom občinskega
sveta.
Komisija vroči glasovnice članom in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, kjer je
zagotovljena tajnost glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča in
opredelitev »ZA« (na desni strani glasovnice) in »PROTI« (na
levi strani glasovnice).
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje, ki
se glasi: »glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali
»PROTI«.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko
pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi
glasovati in največ toliko zaporednih številk pred priimkom,
kolikor kandidatov je treba imenovati.
Član občinskega sveta odda izpolnjeno glasovnico v
glasovalno skrinjico.
31. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«, oziroma pri glasovanju o kandidatih,
– število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali predlog ni izglasovan, pri kandidatih pa kateri
kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
6. Zapisnik
32. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti
pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti zapisnikarja, ki vodi zapisnik
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči in tajnik občine oziroma oseba, ki je vodila zapisnik
33. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magnetofonski trak. Magnetofonske trakove sej je potrebno hraniti tri
mesece po izteku mandata sveta.
Član sveta ima pravico do poslušanja magnetofonskega traku iz sej sveta.
Poslušanje se opravi v prostorih občine.
34. člen
Za hrambo in evidenco trakov je odgovoren tajnik
občine.
Uničenje trakov se izvede komisijsko.
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V. DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
35. člen
V skladu s statutom občine ima občinski svet kot stalna
delovna telesa ustanovljene naslednje odbore in komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarno pravno komisijo,
– odbor za negospodarstvo,
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in prostorsko
planiranje.
36. člen
Vsa delovna telesa občine imajo tri člane od katerih
morata biti vsaj dva člana komisije člana občinskega sveta,
razen komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kjer morajo biti vsi člani komisije tudi člani občinskega
sveta.
Člane statutarno pravne komisije in obeh odborov imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov.
Članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v
nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
37. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
– obravnava vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta,
ki so v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami,
– opravlja razpis oziroma kandidacijski postopek v primerih ko je občinski svet pristojen za imenovanje,
– pripravlja predloge za izvolitev, imenovanja in razrešitve in predloge za sestavo delovnih teles, kolikor za to ni
posebej pristojen župan.
38. člen
Statutarno pravna komisija obravnava predlog statuta
občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb
in dopolnitev, predlog odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.
Komisija daje razlago določb splošnih aktov občine.
39. člen
Odbor za negospodarstvo:
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva,
– oblikuje o predlogih svoje mnenje in stališča ter jih v
obliki predlogov poda na seji občinskega sveta,
– pred sprejetjem proračuna občine predlaga občinskemu svetu razdelitev in program realizacije postavk proračuna, ki so namenjene družbenim dejavnostim.
40. člen
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in prostorsko
planiranje:
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev občine
na področju gospodarstva (malo gospodarstvo in obrt, kmetijstvo, gostinstvo, turizem), varstva okolja ter področja planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom ter nepremičnim premoženjem,
– oblikuje o predlogih svoje mnenje in stališča ter jih v
obliki predlogov poda na seji občinskega sveta,
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– pred sprejetjem proračuna občine predlaga občinskemu svetu razdelitev in program realizacije postavk proračuna, ki so namenjene plačilom v gospodarsko infrastrukturo.
VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
41. člen
Občinski svet sprejema:
– statut občine,
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte ter prostorske izvedbene
akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
2. Postopek za sprejem odloka
42. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo členov in obrazložitev.
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah besedila odloka na sejah sveta in njegovih
komisijah ali odborih.
43. člen
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
V prvi obravnavi lahko občinski svet odlok s sklepom
zavrne, če misli, da ni potreben.
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti.
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitev župan, člani občinskega
sveta ter predlagatelj z amandmaji.
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pisni obliki z obrazložitvijo tri dni pred dnem določenim
za sejo ali na sami seji na kateri lahko predlaga amandma
najmanj ena četrtina članov občinskega sveta.
44. člen
Občinski svet lahko sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda.
Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
45. člen
Občinski svet lahko sprejme odlok po skrajšanem postopku, kar pomeni, da bo na isti seji opravil obe obravnavi
odlokov.
Skrajšani postopek se uporablja pri obravnavi:
– manj zahtevnih sprememb in dopolnitev odlokov,
– prenehanju veljavnosti posameznih odlokov,
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– uskladitvi odlokov z zakoni ali drugimi predpisi in
odločbami ustavnega sodišča.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Odločitev ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov sveta.
46. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
47. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki
jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.
Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.
48. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa
nihče od predlaganih kandidatov ne dobi večine, se opravi
novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih
dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ
glasov.
Če kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek.
49. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed članov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi
javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.
Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.
50. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih
imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
51. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom
in statutom občine predčasno preneha mandat.
Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.
VIII. KONČNA DOLOČBA
52. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Dobje pri Planini, dne 29. januarja 1999.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.
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II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne zadeve občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne
skupnosti Krško ter Dolenja vas. Javna razgrnitev bo trajala
30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

KRŠKO
579.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska
cona Vrbina

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 33. 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)
in 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96)
je župan Občine Krško sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku
za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne
zadeve občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
Krajevni skupnosti Krško in Dolenja vas.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-8/99-600
Krško, dne 19. februarja 1999.

I
Javno se razgrne osnutek odloka, ki se nanaša na
prostorsko ureditvene pogoje v Industrijski coni Vrbina.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LAŠKO
580.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 13. in 23. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na seji dne 3. februarja 1999 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško
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 Laško in ceste med naselji v Občini Laško in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek
ceste

1

200010

5

2
3

200020
200030

221
681

4

200040

680

RIMSKE TOPLICE – SENOŽETE –
-DOLENJE – ZIDANI MOST
ŠMARJETA – OGEČE
MARIJA GRADEC – RADOBLJE - POVČENO – RIMSKE TOPLICE
BRSTOVNICA – LAŽIŠE – VRH

Konec
ceste

Dolžina
ceste v
občini
(m)

5

5137

vsa vozila

5
680

1321
6160

vsa vozila
vsa vozila

200110

8937

vsa vozila

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

5
6
7
8
9
10
11

200050
200060
200070
200080
200090
200100
200110

680
680
200100
680
200100
681
681

12
13
14

200120
200130
200140

15
16

200150
200160

17

200170

18
19

200180
200190

20
21

200200
200210

22
23
24
25
26
27

200220
372081
396142
412002
412032
036013

Št.

Potek
ceste

Konec
ceste

BLATNIK – LOKAVEC
372030
ZAGRAČNICA – PANEČE – POLANA
933
MIŠJI DOL – GLOBOKO – POJERJE
200110
BRODNICE – ŽIGON – VRH
200100
VRH – GRAHOVŠE – TROBNI DOL
200110
TEVČE – VRH – GOZDEC – MIŠJI DOL
680
MALA BREZA – TROBNI DOL 680
- BLATNI VRH – MRZLO POLJE
681
BEZGOVJE – OLEŠČE – SELE
412030
681
LAHOMNO – REKA – DOBLATINA
412000
681
LAŠKO – OJSTRO – ČEMRŠNJICE 200130
- REKA
681
LAŠKO – TROJNO – ČEMRŠNJICE
200140
200140
LAŠKO – ZAHUM – TOVSTO 412000
- BRSTNIK
5
DEBRO – REČICA – ZAVRATE –
221
- BREZNO – BELOVO
200170
REČICA – SLIVNO – ŠMOHOR
Planinska koča
5
LAŠKO – ŠMIHEL – KURETNO 5
- UDMAT
5
STRMCA – UDMAT
5
5
SEVCE – TRNOVO – SEDRAŽ 221
- BELOVO – BRDCE – MARNO
412000
BRSTNIK – RIFENGOZD – PEČOVNIK
036010
kapelca
ŠMID – MEJA SEVNICA
propust
most
LAŽIŠE – LEŠJE
200110
AP
DOBLATINA -BRSTNIK -JAGOČE
5
meja Štore
SVETINA – ŠENTRUPERT
681
Celjska koča CELJSKA KOČA – SVETINA
412000
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Dolžina
ceste v
občini
(m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

5447
4780
3096
2933
5340
9676
9390

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

1625

3747
6686
6575

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

4490
3712

vsa vozila
vsa vozila

13184

vsa vozila

6520
4390

vsa vozila
vsa vozila

2440
4606

vsa vozila
vsa vozila

1487

3920
316
721
7715
2257
370

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

2620
2938
2979
9198
3628
8764

5. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek
ceste

28
29

700010
700020

108
108

30

700030

5

31
32
33
34
35
36
37

700040
700050
700060
700070
700080
700090
700100

5
200010
200010
200010
5
5
5

38
39
40
41
42
43

700110
700120
700130
700140
700150
700160

44

700170

45
46
47
48
49

700180
700190
700200
700210
700220

5
5
Lokavec 7
200060
200050
P.na
Kopitnik 1
Zdraviliška 12
5
200030
200030
200040
Lože 2b

SUHADOL – CESTNIK
ZIDANI MOST – ŠIRJE – LIPOVŠEK GORNJE BREZNO – LUKOVICA
CEMENTARNA – SP. BREZNO
- GORNJE BREZNO – STRAŽE
SELIČEV HRAM – LIPOVŠEK
ZUPANC – STRAŽE (VODIŠEK)
FINK – SIMONČIČ
DOLENJE – KOZOLE – HRIBERŠEK
FLIS – PLAHUTA – STARC
AP – GORIŠEK (PODMENIK)
OBREŽJE PRI ZIDANEM MOSTU - MAJLAND
ZALIPNO – ČELOVNIK – PLEŠ
OBREŽJE – BRIŠE – GRAČNICA
PAVLIČ – SV. KOLMAN
MOČNIK – SV. KOLMAN
PAVLIČ – MAČEK
RIMSKE TOPLICE – BOROVO
RIM. TOPLICE – JESENOVA RAVAN
SEVCE – SLUGA
POVČENO (PUŠNIK) – PUH
POVČENO – ZABREŽ
BRSTOVNICA – POŽARŠEK
LOŽE – LESKOVC

Konec
ceste

Dolžina
ceste v
občini
(m)

Suhadol 10
Širje 72

1100
7935

vsa vozila
vsa vozila

700021

3641

vsa vozila

Širje 26
Širje 56
Širje 54
700021
Širje 101
Širje 102
Obrežje 21

770
1000
400
1350
1398
580
500

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Obrežje 58
680
cerkev
Lokavec 51
Lokavec 21

2100
5814
2186
1677
1760

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Borovo 3

1620

vsa vozila

122080
Sevce 18
Strensko 19
Zabrež 4
Lože 4
Lože 12a

2154
462
760
304
1064
978

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

Stran

1080 / Št. 12 / 26. 2. 1999

Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

700230
700240
700250
700260
700270
700280
700290
700300
700310
700320
700330
700340
700350
700360
700370
700380
700390
700400
700410
700420
700430

Začetek
ceste

Potek
ceste

200040
200040
200040
680
680
680
680
680
933
Polana 23
Polana 36
Trojno 3
Paneče 27
933
Polana 69
933
Polana 21
933
Lahov G. 42
Lahov G. 42
Lahov
G. 22b

LOŽE – ŠKOFCE
SV. MIKLAVŽ – CERKEV
LOŽE – KONC
BRODNICE – DOL PRI LAŠKEM
BRODNICE – VEBER
BRODNICE – BEZGOVŠEK
BRSTOVNICA – LAH – SORČAN
BRODNICE – POREBER – PANEČE
POLANA – PREVEJSKA RAVAN
SELE – ZGORNJA TISOVCA
SELE – LOKAVEC
KLEZIN – ROMIH – LOKOVŠEK
JURGL – BORŠT
MALA LISCA – MAČKAR – LAJOVIC
SELE-BAUMKIRHER-LESKOVŠEK
SELE – JERNEJC
POLANA – SPODNJA TISOVCA
POLANA – ŠPITALER – BRATEC
JEREB – STARA GLAŽUTA
JEREB – STOPINŠEK – ZEMLJAK
LAHOV GRABEN – KOSMAČIN - JEPIHOVCA
POLANA – VISLANA – SV. TROJICA - KOZMUS
GUČA VAS – RAVNE

71

700440

Polana 21

72
73

700450
700460

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

700470
700480
700490
700500
700510
700520
700530
700540
700550
700560
700570
700580
700590
700600

88
89
90
91
92

700610
700620
700630
700640
700650

93
94
95
96

700660
700670
700680
700690

97

700700

98

700710

700650
Marijina
vas 8
MARIJINA VAS-KRAJNC-PREVOLE
Mrzlo Polje 6a MAROF – PODPEČ
Mrzlo Polje 22DEŽNO – BLATNI VRH
Mrzlo Polje 8 MAROF – ŽAGAR
200110
BLATNI VRH – VODEB
200110
BLATNI VRH (BERGER) – JANČIČ
200110
MRZLO POLJE – ZENDZIANOWSKI
200110
BLATNI VRH – VAS (LESKOVŠEK)
Blatni Vrh 39 DEFAR – GRADIČ – GORICA
200070
GLOBOKO – LAZE – ZUPANC
680
JURKLOŠTER – VOLUŠ – KOZMUS
Lahov G. 5
JURKLOŠTER – ŽAGAR – LENOVCA
Lahov G. 41a LAHOV GRABEN – ZORKO
Polana 12
POLANA – ZAKOVŠEK
Mrzlo
polje 13a
MAROF – GOLOB
Lipni Dol 9a DEŽELAK – BOBAK
Trojno 5
TROJNO (GUNZEK) – ČEMRŠNJICE
Lipni Dol 1
OBREZ – LIPNI DOL
Blatni vrh 17 LEŠJE (VIDIC) – TISEL
680
MRZLO POLJE – MARIJINA VAS - VISOČE
200110
TROBNI DOL – JELENC
200110
TROBNI DOL – PAŠNICA
200110
TROBNI DOL – SELE
Trobni Dol 10 ŽELEZNIK – GRAČNAR – KRIŽNIK - SV. BARBARA
200110
TROBNI DOL – SUHADOBJE - TOVORNIK
200110
TROBNI DOL – ŽAVSKI - CURNOVEC
Paneče 10
SMAGUR – VEBER
Šentrupert 92 ŠENTRUPERT - PELKO - DOVŠEK - DEŽELAK – TROBNI DOL
700811
KONJICE – GRADIČ
681
ŠENTRUPERT- JECL

99 700720
100 700730
101 700740
102 700750
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Konec
ceste

Dolžina
ceste v
občini
(m)

Škofce 3
cerkev
Konc 1
Dol 8
Brodnice 12
Brodnice 9
Brstovnica 18
200060
Polana 30
Polana 46
Polana 38
Lahomno 38
Paneče 31
Polana 50
Polana 45
Polana 46a
Polana 48
Polana 51
Polana 57a
Lahov G. 29

222
205
1550
1410
435
468
229
3990
1010
540
950
1175
792
2195
1450
112
1028
2015
887
1781

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Lahov G. 33

2027

vsa vozila

Lahov G. 53

6422

vsa vozila

Marijina vas 26

1504

vsa vozila

Marijina vas 18
most
Blatni Vrh 2
Blatni Vrh 35
Blatni Vrh 42
Blatni Vrh 34
Mrzlo polje 14
Blatni Vrh 3
Blatni Vrh 40a
Blatni Vrh 15
Jurklošter 13
Lahov G. 10
Lahov G. 40
Lahov G. 49

1034
264
230
870
257
435
600
717
1097
1174
3510
1320
214
1532

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Mrzlo Polje 13
Paneče 46
Ojstro 28
Lipni Dol 2
Blatni vrh 16
896960

350
426
854
714
435
2935

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Trobni Dol 46
Trobni Dol 45
Trobni Dol 44
Trobni Dol 34

552
505
566
2429

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Curnovec 5

2996

vsa vozila

Curnovec 7

2200

vsa vozila

Paneče 9
Trobni Dol 21

742
5541

vsa vozila
vsa vozila

Šentrupert 29
Mačkovec 1

456
500

vsa vozila
vsa vozila

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

1110
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Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

103
104
105
106
107
108

700760
700770
700780
700790
700800
700810

109
110
111
112
113
114
115
116

700820
700830
700840
700850
700860
700870
700880
700890

118 700900
119 700910
120 700920
121 700930

122 700940
123 700950
124 700960
125
126
127
128

700970
700980
700990
701000

129
130
131
132
133
134
135
136

701010
701020
701030
701040
701050
701060
701070
701080

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

701090
701100
701110
701120
701130
701140
701150
701160
701170
701180

147
148
149
150
151
152
153
154
155

701190
701200
701210
701220
701230
701240
701250
701260
701270

Začetek
ceste

Potek
ceste

Št.

Konec
ceste

Šentrupert 52 REBRE – GORICA
Šentrupert 59
681
GORA – ART – SELE
681
681
ŠENTRUPERT – STOPIJE
Šenrupert 75a
681
SPODNJA BEZGOVNICA – ŽUPANEC
Šentrupert 42
681
ŠENTRUPERT – GUNZEK
Šentrupert 34
681
ŠENTRUPERT – KNEZ – KAMNIK –
412030
- MEDVEDNICA – KONJICE
412032
ŠENTRUPERT – LOKOVŠEK
700830
681
ŠENTRUPERT – MAČKOVŠEK
Mala Breza 6
Trobni Dol 1 TROBNI DOL – PEČNIK
Mačkovec 8
200110
SLANA VODA – TOPOLE – KUMAR
Trobni Dol 28
Trobni Dol 25 TROBNI DOL – ŠTUHEC
Trobni Dol
Trobni Dol 22 TROBNI DOL – ZEME
Trobni Dol 24
Trobni Dol 21 TROBNI DOL – BRATEC
Trobni Dol 29
681
MALA BREZA-PLANKO F.-VIDEC F.
Mala Breza 24
- VIDEC E. – VIDEC I. – GUNZEK M. - GORICA – TRŽAN – LOKE
200110
BLATNI VRH – VREVC
Blatni Vrh 13
681
MALA BREZA – MODRIČ
Mala Breza 41
681
MALA BREZA – GUČEK A. – ULAGA - V. Grahovše 47
- CVRLE
V. Grahovše 37a
LOKE – LEŠE -POŽLEP – KOMARC - V. Grahovše 43
- OBREZ
V. Grahovše 5 TRATE – VAS
V. Grahovše 2
700700
CURNOVEC – JANČIČ
700700
V. Grahovše 16
V. GRAH. – ŠANTEJ – CURNOVEC
200100
200100
LAŠKA VAS – VAS
Laška vas 1b
200100
LAŠKA VAS – RAZBOR – LOKE
200120
V. Gorelce 19 VELIKE GORELCE – ULAGA
V. Gorelce 22
200100
VELIKE GORELCE -BIDERMANV. Gorelce 11
- ŽVEPLAN – TOVORNIK
200100
PODGORICA – GOZDEC – ŽLAHTA
Gozdec 13
Gozdec 4
PLES – JANČIČ
Gozdec 2
Žigon 16
PODGORICA – RUTAR
Gozdec 20
Žigon 18a
ŽIGON – SELO
Selo 37
Vrh 11
VRH – KNEZ – ŽIGON
Žigon 5
701040
RABUZA – ŠPULAR
Žigon 12
200040
ŠIMERGE – MOKER – JURGL
Selo 3
Tevče 32a
GRADIŠNIK – KLADJE – AUGUŠTINVrh 1a
ZELIČ-HRASTNIK
Leskovca 6 LESKOVCA – RJAVČEK – ODCEPEK
Olešče 63
200120
MALE GRAHOVŠE-TOROG-RJAVČEK
Leskovca 19
681
LAHOMNO – MAČEK
Kladje 8
Lahomno 27 LAHOMNO – STOPCE – VRH
Vrh 5
Harje 1
LAHOMNO – HARJE (OBLAK)
Harje 13
M. Gradec 80 MARIJA GRADEC – PRTNJAK
M. Gradec 13
M. Gradec 25 MARIJA GRADEC – GORIŠEK
Harje 21
Radoblje 4
RADOBLJE – HRIBERŠEK
Radoblje 12
Radoblje 8
RADOBLJE – PADEŽNIK
Radoblje 3
200030
RADOBLJE – MODRIČ – STRENSKO žel. postaja
- PINTER – EKONOMIJA – ŽP RIM.T. - GLOBOKO
Lahomno 1 LAHOMNO – FRECE
M. Gradec 21
Lahomno 25 LAHOMNO – LAHOMŠEK
Lahomšek 82
Reka 3
VODIŠEK – MIKLAVC
Lahomno 46
681
TEVČE – HRASTNIK
Tevče 18
681
TEVČE – SEITL
Tevče 28a
Tevče 34
TEVČE – FAJFER
Tevče 24a
681
TEVČE – ŠEMPETER
200120
Olešče 50
VRBON – SV. PETER
Olešče 11
Olešče 24a OLEŠČE -MALA BREZA
M. Breza 53A
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Dolžina
ceste v
občini
(m)

Namen
uporabe

1720
1628
397
1061
576
4557

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

241
887
395
1269
618
400
1088
5771

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

184
1037
2083

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

3240

vsa vozila

330
750

vsa vozila
vsa vozila

2817
403
2603
360
3436

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

2116
431
460
2845
1138
900
729
2379

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

1960
1950
630
3437
1086
938
684
924
808
7435

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

302
1544
382
566
310
358
2210
1100
1251

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

Stran
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Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

156
157
158
159
160
161
162
163

701280
701290
701300
701310
701320
701330
701340
701350

Olešče 19
200130
OŠ Reka
Padež 2
pokopališče
412000
412000
200220

164 701360
165 701370
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

701380
701390
701400
701410
701420
701430
701440
701450
701460
701470
701480
701490
701500
701510
701520
701530
701540
701550
701560
701570
701580
701590
701600
701610
701620
701630
701640
701650
701660
701670
701680
701690
701700
701710
701720
701730

202 701740
203 701750
204 701760

205 701770
206 701780
207 701790

Potek
ceste

Uradni list Republike Slovenije

Konec
ceste

REKA – ZAPOTOK (VIDEC)
Olešče 34
REKA – OSREDEK – NJIVICE
Olešče 15
REKA – OJSTERŠEK
Reka 24
REKA – PADEŽ (TERŠEK)
Padež 9
SVETINA – POŽNICA (ZUPANC M.)
Požnica 10
ZAVOJ – ŠKOBERNE
Padež 11
BRSTNIK – PINTER
Brstnik 11
BRSTNIK – CEROVŠEK Rifengozd 26a
- RIFENGOZD
412000
BRSTNIK – KRIŽEVAR
Brstnik 10
701351
RIFENGOZD – ZGORNJI VETRNIK 412000
- ZAVOJ
933
SELE – KLENOVŠEK
Polana 32
C. v Debro 31 DEBRO – LADNA RAVAN
Debro 46
200030
MARIJA GRADEC – BUKOVJE
Harje 15
412000
JAGOČE – TOVSTO
Tovsto 23
Podgradom 5 LAŠKO – ZAHUM
kapelca
200110
BLATNI VRH – ZORKO
Mrzlo Polje 25
200170
REČICA – MULENCA
Debro 35
Šmihel 1a
ZDRAVILIŠČE LAŠKO – BELEJ
Šmihel 6
200190
ŠMIHEL – CERKEV
cerkev
200190
ŠMIHEL – VUGA – LAPORNIK – ALEŠ
Strmca 62
200190
KURETNO – FICK
Strmca 112
Strmca 88
JARH – KOBLIČ
Strmca 122
5
UDMAT – VAS
Udmat 9
Strmca 103 RAJH – OMAHNE – KAČIČ
Strmca 72
200200
PETEK. – NEDELJKOVIČ – KRIŠTOF
pretvornik
Brezno 11
KURETNO – BRUNE – G.BREZNO
Kuretno 6
200210
TRNOVO – SIRK – BUKOVCA
Bukovca 3
Trnovo 3b
TRNOVO – JAZBINŠEK I.
Trnovo 18
Sedraž 7
SEDRAŽ – BRUNE
Trnov hrib 10
Sedraž 19
SEDRAŽ – KAŠE – GOVCE
701530
Sedraž 19
SEDRAŽ – PRAHE
Govce 3
Zg. Rečica 12 MAČEK – PLAN. KOČA GOVCE
701530
200170
GORNJE BREZNO – PODKORITNIK
Brezno 14
200170
G. BREZNO – GREŠAK
Brezno 8a
200170
BELOVO – PLAHUTA
Belovo 17
Brezno 3a
SPODNJE BREZNO – SEME P.
Brezno 3f
Belovo 9
BELOVO – PODREBERŠEK – ŠKOBERNE Belovo 18
Belovo 26a BELOVO – SELAK
Belovo 31
200210
BELOVO – ZORKO
Belovo 8a
Belovo 20
BELOVO – KNEZ
Belovo 21b
200210
SEDRAŽ – TIŠLER – KLENOVO
Klenovo 7
Sedraž 20
SEDRAŽ – PADAR
Sedraž 29
Sedraž 35
SEDRAŽ – SOTLAR
Sedraž 34a
221
KIRN – UDUČ
Belovo 6
221
KLENOVO – KLOPČIČ
Klenovo 5
Sp. Rečica 119
ŽVEPLAN – SELIČ – MARUŠIČ
200170
Sp. Rečica 135
RUPNIK – PLAHUTA
Sp. Rečica 154
Huda
Jama 1a
STRELSKI DOM – KRAŠOVEC
Sp. Rečica 158
Sp. Rečica 164
SELIČ – BUKOVEC – KRAŠOVEC Sp. Rečica 182
- DEŽAN
Sp. Rečica 191
JAGER – ZAGORIŠEK
Sp. Rečica 151
Sp. Rečica 169
GD REČICA – HUDA JAMA (ROV)
Sp. Rečica 15
Huda
Jama 13
PLAVC – KALUDER

Dolžina
ceste v
občini
(m)

Namen
uporabe

1791
2181
1187
800
1831
1910
607
1210

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

830
3116

vsa vozila
vsa vozila

361
2520
2805
1095
937
942
1600
509
510
1740
423
1215
322
1036
1105
4940
1840
536
1176
1810
784
2680
580
502
106
100
604
155
110
101
1785
322
196
512
826

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

708

vsa vozila

1595

vsa vozila

276

vsa vozila

850

vsa vozila

2128

vsa vozila

725

vsa vozila

1455

vsa vozila

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini
(m)

PODRENOVCA – GLOBAŠEK - SADOVJE – LAH – BOZOVICA –
- PREVAL

701840

6151

vsa vozila

KRAŠEK – KODER – GOZDNIK - ŠMOHOR
KOMOČAR – FRECE

planinska koča

9940

vsa vozila

Zg. Rečica 109

934

vsa vozila

GOLOUH – JERAN (STRELIŠČE)

Zg. Rečica 44

957

vsa vozila

FERME – ULAGA – ZAKRIŠEK

Zg. Rečica 100

1408

vsa vozila

ZAKRIŠEK – GABERŠEK
ŠMOHOR – LAH V.
ŠMOHOR – SIMONČIČ
REKA – KLANC
BRSTNIK – PEGANC
RIFENGOZD – ŠANCA

Zg. Rečica 102
Šmohor 15
Debro 41
Tevče 7a
Brstnik 16
Rifengozd 9

600
877
837
391
510
520

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

LAŠKO – GABERNO
GLOBOKO – GABERŠEK

Gaberno 4
Globoko 21

3152
542

vsa vozila
vsa vozila

PARON-TRBOVC-SVEČEK

Sp. Rečica 117

400

vsa vozila

PETEK-GRADIČ-GREŠAK

Sp. Rečica 105

230

vsa vozila

PARON-KRAŠEK-KRIVEC

Sp. Rečica 103

259

vsa vozila

MAČEK-ULAGA-SENICA- MULENCA

Sp. Rečica 73

845

vsa vozila

VIDIC – HORJAK
POVRŠJE-RUTAR-JAVORNIK
PODBREZNIK-DEŽELAK
VRH-GABRJE
VRH-ŠOLA-POKOPALIŠČE
BAHLIČ-VRBOVŠEK
KRISTANŠEK-MAČEK F.
POLJE – CERJE
MAČKOVEC – ŠENTRUPERT

Marijina vas14
Vrh 36
Vrh 26
Leskovca 15
200090
Ojstro 33
Reka 11a
meja Sevnica
700730

367
245
290
505
327
695
462
900
500

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Konec
ceste

Dolžina
ceste v
občini
(m)

Potek
ceste

208 701800

200170

209 701810

Zg. Rečica 56

212 701840
213 701850
214
215
216
217
218
219

701860
701870
701880
701890
701900
701910

220 702010
221 702430
222 702440
223 702450
224 702460
225 702470
226
227
228
229
230
231
232
233

702490
702500
702510
702520
702530
702540
372250
897172

200170
Zg. Rečica 39
Zg. Rečica 50
Zg. Rečica 100
200180
200180
Reka 8
200220
200220
C na Gaberno 1
680
Sp. Rečica 111
Sp. Rečica 111
Sp. Rečica 100
Sp. Rečica 20
Marijina
vas 13
Vrh 4
Vrh 25
200090
200100
Reka 35
Reka 6a
meja Sevnica
meja Šentjur
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Konec
ceste

Začetek
ceste

210 701820
211 701830

Št.

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

600
1200

6. člen
Javne poti (ulice) v Laškem:

Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

234
235
236
237
238
239

701920
701930
701940
701950
701960
701970

240
241
242
243
244
245
246
247

701980
701990
702000
702020
702030
702040
702050
702060

Začetek
ceste

Potek
ceste

Podšmihel 2 PODŠMIHEL – VIZJAK
Podšmihel 6
Podšmihel 9 PODŠMIHEL – GREŠAK
Podšmihel 12
Podšmihel 17 PODŠMIHEL – PAJ
Podšmihel 20a
Podšmihel 19 PODŠMIHEL – VELIKONJA
Podšmihel 26
Sp.Rečica 25 PIŠOTEK-LAVRINC
Sp. Rečica 27
200190
HOTEL HUM – RIMSKA CESTA 5
- TRGOVINA IZBIRA
200190
HOTEL HUM – KMETIJSKA – ZADRUGA
5
5
PODVOZ – VRTNARIJA – BELAK
Poženelova 9
200170
BADOVINČEVA – DVORANA TRI LILIJE Poženelova 22
200170
POT NA ŠMOHOR
P. na Šmohor 8
200170
REČICA – VOLAVŠEK – GUČEK
Sp. Rečica 83
200170
CESTA V DEBRO
C. v Debro 43
200170
CESTA V DEBRO – BLOK
C. v Debro 14
Sav.
nabrežje 6a CERKEV – DOM UPOKOJEN. – MOST
Jagoče 2

Namen
uporabe

150
118
70
193
64
323

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

408
496
449
249
830
872
122

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

1408

vsa vozila

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

Stran
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Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

248 702070
249 702080
250 702090
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

702100
702110
702120
702130
702140
702150
702160
702170
702180
702190
702200
702210
702220
702230

265 702240
266 702420

Začetek
ceste

Stegenškova 1
200160
C. na
Svetino 30
200160
Podhum. 1
Kajuhova 1
Pot na K. 1
200140
200140

Uradni list Republike Slovenije

Konec
ceste

Dolžina
ceste v
občini
(m)

STEGENŠKOVA – POT NA GRAD
LOVSKI DOM – CESTA NA SVETINO

P. na grad 7
C. na Svetino 11

442
127

vsa vozila
vsa vozila

CESTA NA GRAD – GRAD
TABORJE
PODHUMSKA ULICA
KAJUHOVA ULICA
POT NA KOBIVJEK
VRTEC – CESTA NA SVETINO
KIDRIČEVA ULICA
MESTNO JEDRO
TRUBARJEVA ULICA
NA PRISTAVI
ROŽNIK – TRUBARJEVA ULICA
TRUBARJEVA ULICA – ELEKTRO
ČEDEJEVA ULICA
ŠERCERJEVA ULICA

grad
200140
Podhum. 8
Kajuhova 8
Pot na K. 10
C. na Svetino 10
Kidričeva 70
Trubarjeva 9
Kidričeva 8
Trubarjeva 45
Trubarjeva 51
Čedejeva 6
Šercerjeva 12

273
587
161
134
356
73
539
787
182
1284
302
324
122
108

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Keršetova 5

247

vsa vozila

Na Rebri 11
Zdraviliška 15b

178
750

vsa vozila
vsa vozila

Potek
ceste

Trubarjeva 25
Trubarjeva 35
Rožnik 4
Trubarjeva 30
C. na Lah. 3
Šercerjeva 2
C. na
Lah. 10a
KERŠETOVA ULICA
C. na
Lah. 10a
NA REBRI – MAČEK
200170
TRGOVINA IZBIRA – BRANCE

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

7. člen
Javne poti (ulice) v Rimskih Toplicah:

Zap.
št.

Evidenčna
številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

702250
702260
702270
702280
702290
702300
702310
702320
702330
702340
702350
702360
702370
702380
702390
702400
702410

221
ŠMARJETA
221
POD KOJZICO – KOVAČ
221
POD KOJZICO – RUMBAK
Zdraviliška 3 PARTIZANSKA POT
5
ZAVRŠNIKOVA ULICA
Cankarjeva 1 CANKARJEVA ULICA
200020
ULICA XIV. DIVIZIJE
200020
ULICA XIV. DIVIZIJE
Trubarjeva 2 TRUBARJEVA ULICA
Zdraviliška 14 ZDRAVILIŠKA CESTA
700170
PAŠNICA
700170
TRSTENIŠKA ULICA
700170
POD SEDOVCEM
200020
ZDRAVILIŠKA CESTA – AJDNIK
200020
GASILSKI DOM
Zdraviliška 43 TRGOVINA IZBIRA – TURIST BIRO
200030
ZUPANC-KNEZ

Potek
ceste

Konec
ceste

Dolžina
ceste v
občini
(m)

Šmarjeta 16a
Pod Kojzico 6
Pod Kojzico 10
Partizanska 3
Završnikova 7
Cankarjeva 14
Ul. XIV. div. 4
Ul. XIV. div. 10
Trubarjeva 16
Zdraviliška 22
Pašnica 8
Trsteniška 7
Pod Sedovcem 8
Zdraviliška 34a
GD
TD
Globoko 8e

384
82
157
124
117
132
82
119
254
266
138
206
109
109
45
306
153

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št.
347-05-144/98-03/BRANK od 23. 7. 1998.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi dosedanji predpisi, ki so določali kategorizacijo občinskih cest na
območju Občine Laško.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1999.
Št. 111-7/97
Laško, dne 3. februarja 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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581.

Št.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Laško na 2. seji
dne 3. 2. 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi,
parc. št. 578/3 - cesta v izmeri 204 m2, vpisana v zk. vl. št.
S 0IV, k.o. Obrežje. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Laško.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Laško na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-13/98-02-03
Laško, dne 4. februarja 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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ekonomiko in urbanizem Murska Sobota pod št. 19/88LN/LJ v decembru 1989 in Hidravlične zasnove kanalizacijskega omrežja Ljutomer, ki ga je izdelal Inštitut za ekološki
inženiring, d.o.o., Celje pod št. 6H 9301 v maju 1998.
3. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Splošni del: Dokazila in izjave izdelovalcev LN
B) Tekstualni del:
– Veljavna urbanistična dokumentacija in predpisi,
– Obstoječe stanje terena, objektov in naprav,
– Oblikovanje predvidenih objektov oziroma naprav.
Posebni pogoji in zahteve
C) Grafični del:
– Pregledna situacija
M 1:50 000
– Izsek iz prostorskih ureditvenih
pogojev za prostorsko celoto
Občine Ljutomer z vrisanim načrtovanim
posegom
M 1:5000
– Kopija katastrskega načrta
z označenimi »prizadetimi« parcelami
M 1:2880
– Kopija katastrskega načrta
z vrisanim načrtovanim posegom
in komunalno infrastrukturo – list 1
M 1:1000
– Kopija katastrskega načrta
z vrisanim načrtovanim posegom
in komunalno infrastrukturo – list 2
M 1:2880
– Zazidalna situacija
M 1:1000
4. člen
Območje lokacijskega načrta spada v celoti v katastrsko občino Ljutomer in zajema parcele št. 317/4,
317/76, 317/77, 317/78, 317/5. Celotno območje
meri 19,408 ara.

LJUTOMER
582.

Odlok o lokacijskem načrtu centralne čistilne
naprave Ljutomer

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in na podlagi 13. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96)
je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 9. 2. 1999
sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu centralne čistilne naprave
Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za izgradnjo
centralne čistilne naprave Ljutomer (v nadaljevanju: CČN), ki
ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring, d.o.o., Ljubljana pod
šifro LN 3/98, tekstualni in grafični del in je sestavni del
tega odloka. Lokacijski načrt je bil potrjen na seji občinskega sveta dne 9. 2. 1999.
2. člen
Lokacijski načrt je izdelan na podlagi lokacijskega načrta za kanalizacijo mesta Ljutomer, ki ga je izdelal Zavod za

5. člen
Predmet lokacijskega načrta je izgradnja CČN Ljutomer. V tehnološkem pogledu bo CČN mehansko-biološka z
dehidracijo proizvedenega blata, ki se bo odvažalo na komunalno deponijo. Kapaciteta CČN bo 16 000 PE, od tega
industrija 10 000 PE, prebivalci 6000 PE.
Tehnološke odplake, ki presegajo predpisane mejne
vrednosti za iztok v kanalizacijo, se morajo pred izpustom v
javno kanalizacijo predhodno očistiti do predpisane mejne
stopnje za iztok v kanalizacijo.
6. člen
CČN bo zgrajena na parc. št. 317/77 – del, 317/78
in 317/5 – del, vse k.o. Ljutomer. V predvideno CČN se bo
preko glavnega kolektorja “ M” stekala vsa kanalizacija mesta Ljutomer. Na CČN bodo preko glavnega kolektorja “M”
oziroma direktno priključena še naslednja naselja: Noršinci,
Babinci, Cven (brez prašičje farme), Mota, Spodnji Kamenščak, Stročja vas in Podgradje.
7. člen
CČN bodo sestavljali naslednji objekti in naprave: upravni objekt z črpališčem, peskolov, SBR biološki reaktor, stabilizacija blata, merilno mesto, zgoščevalec blata in objekt
dehidracije.
CČN bo ograjena z žično ograjo. Kota urejenega terena bo na nadmorski višini 175 m. Pohodne in manipulacijske površine bodo asfaltirane ali drugače utrjene. Ostale
površine bodo humusirane in zatravljene. Na območju gradbene parcele je predvidena zasaditev z avtohtonimi (predvsem zimzelenimi) drevesi in grmovnicami.
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8. člen
Prometne in komunalne ureditve obsegajo:
– Dovozna cesta do CČN bo urejena po obstoječi dovozni poti in nato po obstoječi služnostni poti ob industrijskem odplakovalnem in bo potekala po parcelah št. 1302/1,
478/1, 1390/2, 1388/2, 317/4, 317/77, vse k.o. Ljutomer. Služnostna dovozna pot bo za potrebe CČN razširjena
na 3,5. Pred uvozom v ograjeno območje CČN je potrebno
urediti utrjene manipulacijske površine s parkirnimi prostori.
– Za oskrbo CČN s pitno in požarno vodo je potrebno
rekonstruirati javno vodovodno omrežje v Ulici Rajh Nade
(od jaška ∅ 200, ki se nahaja na križišču ulice Rajh Nade in
Slavka Osterca do zadnjega jaška pri železniški postaji Ljutomer). Od zadnjega jaška pri železniški postaji bo predvideni vodovod prečkal železniško progo, nato potekal pod obstoječo potjo, nato pa vzporedno s traso glavnega kolektorja
“M”. Vodovodni priključek na CČN je predviden iz PEHD
cevi ∅ 110. Vodovod bo potekal po delih parcel št. 2824,
1302/1, 478/1, 1390/2, 1388/2, 317/4, 317/77,
317/78, vse k.o. Ljutomer.
– Meteorne vode s površin, kjer se odvija tehnološki
proces, se speljejo neposredno v iztok iz CČN (ali direktno v
Ščavnico, oziroma ponikovalnico). Vode s platoja pred objekti CČN, kjer bo potekala manipulacija z odpadno vodo in
njenimi produkti se vodijo v interno kanalizacijo in nazaj v
tehnološki proces čiščenja.
– Predvidena CČN bo za svoje delovanje potrebovala
približno 250 kW električne moči. V sklopu objekta CČN bo
zgrajena transformatorska postaja, ki bo preko novega 20
kV kablovoda priključena na obstoječi 20 kV daljnovod RTP
Ljutomer–Presika. Za neposredno priključitev bo potrebno
na trasi obstoječega daljnovoda zamenjati obstoječi drog z
novim, betonskim. Kablovod bo potekal po delih parc. št.
528, 527, 520, 523, 522, 1350, 317/6, 317/8, 317/7,
317/5, 317/78, vse k.o. Ljutomer.
– Za potrebe CČN je treba urediti telefonski priključek
do upravnega objekta.
– Za vse komunalne in energetske ureditve je obvezno
upoštevati vse pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
– Zaradi delovanja CČN bo prisoten hrup, ki ga bo
povzročal ozračevalni sistem za vnos zraka. Vpihovala bodo
nameščena na dnu biološkega reaktorja. Sesalna odprtina
za vstop zraka bo opremljena z dušilcem zvoka. Delovanje
potopnih črpalk bo neslišno. Hrup na CČN ne bo presegal z
zakonom dovoljene zgornje meje za nočni čas. Predvidena
je izvedba aerobne stabilizacije blata, zato ni pričakovati
emisije neprijetnih vonjav.
9. člen
Objekt CČN Ljutomer bo zgrajen v eni fazi. Vzdolž
vzhodne strani CČN je rezerviran prostor za njeno širitev,
možnost kompostarne blata in kompostarne komunalnih odpadkov.
V času gradnje vodovodnega cevovoda in električnega
kablovoda do CČN bo vzdolž trase potreben delovni pas za
izkop, odmet in transport strojev in gradbenega materiala.
Po končanih delih je potrebno delovni pas rekultivirati in
vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje. Naročnik mora pred
posegom pridobiti soglasja oziroma izjave lastnikov prizadetih zemljišč. Po končani gradnji se namembnost teh površin
ne spreminja.
10. člen
Pri izvajanju lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem preučevanju razmer na terenu
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ugotovijo tehnične rešitve, ki so primernejše z okoljevarstvenega, hidrotehničnega, funkcionalnega in materialnega vidika. Ta odstopanja se obdelajo v lokacijski dokumentaciji, ki
je strokovna podlaga za izdajo ustreznega dovoljenja.
11. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom in pravnim osebam pri pristojnem občinskem organu Občine Ljutomer za okolje in prostor.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja pristojni občinski
organ za nadzor.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-5/99
Ljutomer, dne 11. februarja 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

583.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Ljutomer

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) v zvezi s 23. členom istega zakona je
Občinski svet občine Ljutomer na 3. seji dne 9. 2. 1999
sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Ljutomer
I
Stranke, katerih listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta, pripadajo mesečno sredstva iz proračuna
Občine Ljutomer v višini 30 tolarjev za vsak dobljeni glas na
volitvah za občinski svet.
Stranki, katere kandidat je bil izvoljen za župana občine, pripadajo mesečno sredstva iz proračuna Občine Ljutomer v višini 4,5 tolarja za vsak dobljeni glas v drugem krogu
volitev za župana.
II
Zneska iz I. točke tega sklepa se mesečno usklajujeta
z indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih podatkih
Zavoda Republike Slovenije za statistiko, kar pomeni, da na
dan 31. 12. 1998 znesek iz prvega odstavka znaša
41,42 SIT, znesek iz drugega odstavka pa 6,21 SIT.
III
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihove
žiro račune.
IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o
načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer, Uradni list RS, št. 18/95.
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V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 024-01-7/99
Ljutomer, dne 9. februarja 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

584.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 13. člena statuta Občine Ljutomer ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS
– (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Ljutomer na
3. redni seji dne 9. 2. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o
lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji Občine Ljutomer pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo
nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
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3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Ljutomer, ki sodi v četrto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 3,75 količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Ljutomer.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
38 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače
župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana
v primeru odsotnosti ali zadržanosti
10 % plače župana
– za vodenje občinskega sveta 10 % plače župana
– za pomoč županu pri
izvrševanju nalog
20% plače župana
– za opravljanje nalog
iz pristojnosti župana po pooblastilu
10% plače župana
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta
(po pooblastilu župana ali zaradi
nadomeščanja po zakonu)
15%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
30%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
20%
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta
10%
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je
6%
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Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno
dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda
za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 6% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
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11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 25%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora enega
proračunskega porabnika oziroma proračuna
po programu dela ali sklepu nadzornega odbora
45%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu občinske volilne
komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Ljutomer. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

12 / 26. 2. 1999 / Stran 1089

16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

SPREMEMBA PRAVILNIKA
o merilih za določitev oprostitve in olajšave
pri plačilu socialno-varstvene storitve »Pomoč
družini na domu«

17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

1. člen
6. člen pravilnika o merilih za določitev oprostitve in
olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« (Uradni list RS, št. 75/98) se spremeni tako,
da glasi:
»Cena storitve pomoči na domu je ob spremembi tega
pravilnika 1.225 SIT/uro in se valorizira najmanj enkrat letno
v skladu z rastjo povprečnih neto plač vseh zaposlenih v RS.
V ceni storitve ostane delež, ki predstavlja neto plačo
negovalke na domu, v višini, kot je določeno v 1. členu
izračuna pristojne službe na dan sprejema obravnavanega
pravilnika.«

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-7/99
Ljutomer, dne 12. februarja 1999.

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v višini kot predsednikom delovnih teles občinskega sveta.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o
višini nagrad in povračil za člane komisij in odborov, št. 0117/96-1303 z dne 17. 7. 1996, št. 011-7/96-2205 z dne
19. 11. 1996, št. 011-7/97-667 z dne 1. 4. 1997, št.
011-7/97-1009 z dne 29. 5. 1997, št. 011-7/97-984 z
dne 29. 5. 1997 in št. 011-7/97 z dne 24. 12. 1997.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 110-06-4/99
Ljutomer, dne 9. februarja 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

585.

Sprememba pravilnika o merilih za določitev
oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) ter 43. in 100. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), je Občinski svet občine
Ljutomer na 3. seji dne 9. 2. sprejel

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

LOŠKA DOLINA
586.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi,
sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles
Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 4/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 33. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 55/95, 4/97, 13/97 in 21/97) in
50. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS,
št. 30/96) je Občinski svet občine Loška dolina na 1. izredni seji dne 11. februarja 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi, sestavi,
nalogah in načinu dela delovnih teles
Občinskega sveta občine Loška dolina
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se novi člen
odloka glasi:
“Delovno telo ima predsednika in največ štiri člane,
razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima predsednika in največ šest članov.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj po sprejemu na občinskem
svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.
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Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.
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– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na
temeljnem topografskem načrtu M1:2880 za ureditvena območja naselij,
– tekstualni del,
– besedilo odloka.
II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI

587.

Sklep o imenovanju podžupana

Občinski svet občine Loška dolina je na svoji 1. izredni
seji dne 11. februarja 1999 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana
Podžupan Občine Loška dolina je Branko Troha, rojen
21. 2. 1950, stanujoč Markovec 20 a, profesor zgodovine
in sociologije, vodja splošne pravne službe.
Podžupan nastopi funkcijo z dnem imenovanja.
Loška dolina, dne 12. februarja 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

LOŠKI POTOK
588.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Loški Potok

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93,
47/93 in 44/97) ter statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 32/ 95) je Občinski svet občine Loški Potok na seji
dne 18. 11. 1998 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Loški Potok
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se prostorsko ureditveni pogoji za Občino
Loški Potok, ki jih je izdelala area – LINE d. o. o. Cerknica,
Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni inženering, v
aprilu in juliju 1997, pod številko 97/IV-97.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z
odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 5/99) in vsebujejo:
– posebne strokovne podlage,
– grafični del:
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na
temeljnem topografskem načrtu M1:5000 za celoten prostor občine,

3. člen
Prostorske sestavine planskih aktov opredeljujejo pretežne namembnosti območij urejanja. To so:
a) območja izven ureditvenih območij naselij – odprt
prostor, oziroma namenjena naslednjim rabam:
K
G
V
R

kmetijske površine,
gozdne površine,
varovana območja,
območja rekreacije,

b) območja urejanja znotraj ureditvenih območij naselij, namenjena gradnji in urbani rabi:
S
površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
C
površine za centralne dejavnosti,
I
površine za proizvodne dejavnosti,
R
površine za rekreacijo in šport,
V
varovana območja.
4. člen
V območjih urejanja, kjer dolgoročni in družbeni plan
predvidevata izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, so
na obstoječih objektih dovoljena le vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
5. člen
Na zemljiščih, ki so s planskimi usmeritvami namenjena potrebam skupnega in splošnega pomena so dovoljeni
samo posegi, za katere je zemljišče namenjeno. Morebitna
odstopanja od tega določila so izjemoma dovoljena ob pogoju, da ne bo okrnjen osnovni namen, raba zemljišča in
njegov razvoj. Presoje odstopanj se opravijo v postopku
novelacije planskih dokumentov.
6. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so prostorsko izvedbeni
akt in so podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in
neposredna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor.
Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije predvidene
rabe površin znotraj območja, ki jih opredeljujejo prostorsko
ureditveni pogoji.
Zaradi posebnega varstva dobrin splošnega pomena,
varstva okolja in racionalne izrabe prostora mora lokacijska
dokumentacija vsebovati analizo prostora in utemeljen predlog ter rešitev v odvisnosti od lokacije posameznega posega. Obvezen del analize je izračun faktorja predvidene izrabe na konkretnem razpoložljivem zemljišču.
Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni
meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost območja oziroma naselja. Vpliv novih dejavnosti ne
sme presegati zakonsko dovoljenih vplivov na okolje.
7. člen
Pri posegih v okolje, pri katerih se ustvarja nov odnos v
okolju s pričakovanim večjim vplivom na okolje in prostor je
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potrebno predložiti ustrezne strokovne osnove, na podlagi
katerih se izdelajo smernice za izdelavo lokacijske dokumentacije.
V primerih iz prejšnjega odstavka je investitor dolžan
predložiti ekspertize, zlasti kadar gre za tehnično zahtevne
objekte, ter zazidave večjih površin (presoja vplivov na
okolje, geološko mnenje, pedološko mnenje, krajinsko
mnenje, urbanistično mnenje in predhodne pogoje soglasodajalcev itd.).
8. člen
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prostorih morajo biti načrtovani tako, da bo občanom omogočen
neoviran in varen dostop do objektov in naprav ter njihova
uporaba.
Pri prenovi posameznih delov naselij in objektov je
potrebno poskrbeti za odpravo obstoječih arhitektonskih
ovir.
III. MEJA IN OBSEG OBMOČJA
9. člen
Območje Občine Loški Potok, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, pokrivajo območje obeh krajevnih skupnosti Loški Potok in Draga ter veljajo za območje
odprtega prostora kot tudi za območje naselij.
KS Loški Potok:
List št.

Naselje

Oznaka naselja

1
2
3

Bela voda
Hrib – Loški Potok
Mali Log
Mali Log
Retje
Srednja vas
Šegova vas
Travnik
Travnik

LP1 – S6 – S10
LP1 – S4
LP1 – S1
LP1 – I1
LP1 – S2
LP1 – S5
LP1 – S3
LP1 – S6
LP1 – I2

List št.

Naselje

Oznaka naselja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Črni Potok
Draga
Lazec
Novi Kot
Podplanina
Podpreska
Pungert
Srednja vas pri Dragi
Stari Kot
Trava

LP2 – S8
LP2 – S4
LP2 – S1
LP2 – S9
LP2 – S7
LP2 – S2
LP2 – S10
LP2 – S5
LP2 – S3
LP2 – S6

4
5
6
7
KS Draga:

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA ODPRT PROSTOR GLEDE
NA VRSTE POSEGOV V PROSTOR
10. člen
IV. 1 Območja urejanja kmetijskih in gozdnih površin z
oznakami K in G:
V območjih urejanja z oznakami K in G, ki zajemajo
kmetijske in gozdne površine, obstoječo razpršeno gradnjo
izven ureditvenih območij naselij ter vsa ostala območja
odprtega prostora, ki niso posebej definirana kot ureditvena
območja, so poleg osnovne namembnosti, dovoljeni naslednji posegi:
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– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije in gradnja objektov in naprav, namenjenih
izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti,
– melioracije zemljišč,
– peskokopi in kamnolomi, renaturacija po končanem
eksploatiranju ter sanacija peskokopov in kamnolomov za
drugo rabo,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnje objektov in naprav komunalne infrastrukture,
– širitev in ureditev pokopališč,
– ureditev deponij komunalnih odpadkov s sortirnico,
– ureditev deponij gradbenega in izkopnega materiala,
– postavitev spominskih objektov in turističnih oznak,
– postavitev začasnih objektov za potrebe raziskovalne
in študijske dejavnosti,
– postavitev zavetišč in nadstreškov ob postajališčih
javnega potniškega prometa in v varovalnem pasu cest,
– na objektih in napravah so dovoljena vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve ob ohranjanju gabaritov, naklonov, gradbenih linij in značilnih arhitektonskih elementov,
– pri vseh posegih, predvsem pa pri posegih, naštetih
v prvih štirih alineah tega člena, je potrebno ohranjati in
negovati značilne krajinske vzorce in sliko kulturne krajine.
Posegi so možni pod pogojem, da ne ovirajo osnovne
dejavnosti, oziroma kmetijstva, gozdarstva ali varstva naravne in kulturne dediščine in je zanje potrebno pridobiti pozitivna vsa ustrezna soglasja.
11. člen
IV. 2 Območja za rekreacijo in šport
Na območjih izven ureditvenih območjih naselij, kjer
obstaja izražen interes za rekreacijsko dejavnost, pogoji in
naravne razmere pa to omogočajo, so možni tudi naslednji
posegi:
– gradnja rekreacijsko-športnih površin in naprav,
– gradnja objektov in naprav, kot dopolnilo osnovni
rekreacijsko športni dejavnosti,
– ureditev zelenih in parkovnih površin.
Za takšne posege je predhodno potrebno izdelati strokovno presojo posega z vso potrebno infrastrukturo in pridobiti poleg ostalih soglasij tudi soglasje Občine Loški Potok.
12. člen
IV. 3 Vodotoki
Vsi vodotoki tudi hudourniki in njihova poplavna (inundacijska območja poplavne vode 100 letne pogostosti) območja predstavljajo prostor varovalnega režima. Za poseg v
ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje odnosno
soglasje upravnega organa, ki je pristojen za vodno-gospodarstvo. V ta zaščiteni prostor je treba vključiti tudi območja
s hudourniškim značajem, kjer kakršenkoli poseg v prostor
lahko povzroči sekundarne erozijske procese in ogrozi imetje in življenja občanov.
Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
in istega prečkajo, je treba urediti tako, da bodo vsi stanovanjski in drugi objekti varni pred 100-letnimi poplavnimi
vodami. Tako zbrane vode je treba speljati vse do naravnega
recipienta, ki je sposoben sprejeti iste brez škode za dolvodne obrežne lastnike (prebivalce, naselja).
Za posege v vodotoke in v 20 m širok pas vodotoka je
potrebno pridobiti tudi predhodne pogoje in soglasja pristojne spomeniško varstvene službe.
Ob strugah hudournikov in melioracijskih jarkov je potrebno zagotavljati koridor širine 4 m, zaradi dostopa s težko
gradbeno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja.
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Posegi v obvodno vegetacijo niso dopustni. Za vse
posege v obvodno vegetacijo je potrebno poleg ostalega
upoštevati tudi smernice Zavoda za gozdove Slovenije.
13. člen
IV. 4 Območja agromelioracij
Pri melioracijah in hidromelioracijah je potrebno težiti k
ohranitvi naravnih značilnosti prostora, kar se nanaša predvsem na ohranitev vodotoka kot odvodnika s čimmanj spreminjanja naravnega toka struge, ohranitvi obvodne vegetacije ter ohranitvi in vzdrževanju gozdnega roba.
Pri čiščenju s težko gradbeno mehanizacijo je potrebno težiti k povzročitvi čim manj škode na travnati ruši, nasipih brežin in obvodni vegetaciji. Dela je potrebno opravljati
le v primernem časovnem obdobju. Utrjevanje brežin je možen le z naravnimi gradivi v suhozidni izvedbi.
14. člen
IV. 5 Gozdni prostor
Pri vseh posegih v gozd in gozdni prostor mora temeljiti
na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Pri
tem je zlasti pomembno ohraniti naravne populacije gozdnega drevja, ohraniti in vzpostavljati naravno pestrost ter krepiti
lesno zalogo gozdov, s tem pa tudi njihovo biološko in
gospodarsko stabilnost.
Za urejanje gozda in gozdnega prostora velja, da je
potrebno s posegi zagotavljati nemoteno spravilo lesnih sortimentov po obstoječih vlakah iz gozdov, ki gravitirajo na
ureditvena območja naselij. Gozdne in druge transportne
prometnice (razen vlak) morajo biti dimenzionirane na 10 t
osno obremenitev.
Za odmike vseh vrst novogradenj in drugih posegov v
prostor je potrebno upoštevati veljavni zakon o gozdovih.
Soglasje Zavoda za gozdove je potrebno pridobiti za posege
v gozd in gozdni prostor ter za lokacije zunaj gozda, če je iz
poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem
in funkcije gozdov ter za posege v 30 m širokem pasu ob
gozdnem robu.
15. člen
IV. 6 Varovana območja
Na območjih rezervatov, koridorjev in varstvenih pasov
infrastrukturnega omrežja in naprav, v zavarovanih območjih
naravne in kulturne dediščine, na 1. območju kmetijskih
zemljišč, v varovalnih gozdovih, gozdovih s posebnim namenom in gozdnih rezervatih, vodovarstvenih območjih in pasovih ter območjih z izrazito kvalitetno krajinsko sliko, ki so
prikazana v grafičnih prilogah, je izvajanje posegov omejeno
in pogojeno s pogoji in soglasji pristojnih služb.
V. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA ODPRT PROSTOR
16. člen
Posebna merila in pogoji za urejanje posameznih območij odprtega prostora so opredeljeni v strokovnih podlagah s področja varstva naravne in kulturne dediščine za
izdelavo PUP Loški Potok, ki jih je izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v marcu
1997. Navedene strokovne osnove so sestavni del tega
odloka.
17. člen
Skladno s predhodnim členom so načini urejanja in
režimi varovanja ter pogoji rabe navedeni za:
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– ohranitev in varovanje krajinske slike in tipike (krajinske smernice),
– varstvena načela in varstveni režimi za naravno dediščino, pri čemer pogoji veljajo tako za normativno zaščiteno kot za nezaščiteno naravno dediščino,
– način varstva kulturne dediščine – kulturne krajine,
arheološke dediščine, umetnostno zgodovinske dediščine,
stavbne in memorialne dediščine.
18. člen
Deli odprtega prostora, ki ležijo v območjih regijskega
parka ali v območjih prostorskih izvedbenih načrtov (ureditveni načrti, zazidalni načrti, lokacijski načrti) se urejajo z
določili normativnih aktov, ki urejajo ta območja. Do formalnega sprejetja normativnega akta iz konteksta tega člena so
v veljavi splošna in posebna merila ter pogoji tega odloka,
na podlagi strokovnih podlag, citiranih v 16. členu tega
odloka.
19. člen
Pogoji rabe in urejanja komunalne infrastrukture se
določajo posebej za vsak poseg – v postopku izdelave lokacijske dokumentacije s pridobivanjem predhodnih pogojev
in soglasij posameznih upravljavcev infrastrukturnih vodov,
objektov in naprav. Določila morajo biti v skladu z osnovno
namembnostjo, opredeljeno v veljavnem prostorskem planu
Občine Loški Potok.
20. člen
Pogoji za renaturacijo zemljišč po končanih delih:
Gozd:
Gozdne površine na manj občutljivih
območjih, kjer ni prisotna erozija ali
ni gozdni rob kvalitetna konstanta širšega prostora lahko zemljišče prepustimo naravni sukcesiji.
Po končanih delih mora izvajalec
opraviti vsa dela, ki jih predvidi soglasodajalec – Zavod za gozdove
Slovenije v lokacijskem postopku.
Pašniki:
Potrebna je vzpostavitev naravnega
stanja po poti naravnega zaraščanja.
Travniki:
Na zemljiščih proizvodnih površin je
potrebno pred pričetkom del pri izkopih rušno plast razrezati v plošče
in jih deponirati. Po opravljenih delih
pa nazaj položiti deponirano rušno
plast. Potrebno je strmeti po najboljšem efektu zatravitve v avtohtonem
okolju.
Njive:
Orno plast zemlje je potrebno deponirati in jo po končanih delih zasuti
nazaj. Poleg tega je potrebno omogočiti, da se zemljišče naprej uporablja v kmetijske namene, zato je
potrebno vkopati infrastrukturo dovolj globoko – min 0,80 m.
Sadovnjaki:
Kolikor je možno se je potrebno ogniti koreninskem delu in rušo renaturirati kot je opisano za travniške površine.
Drevoredi:
Pri posegih v neposredni bližini drevoredov je potrebno zagotoviti dovolj
velik odmik. Ne sme se prizadeti koreninskega dela.
Posamična drevesa: Ohraniti lokcije teh dreves in ne
posegati v njih bližino.
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VI. 1 SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA NASELJA
VI. 1 Vrste posegov v prostor
21. člen
V obravnavanih naseljih znotraj ureditvenih območij so
dovoljeni naslednji posegi, kolikor v tem odloku ni drugače
določeno:
– redno vzdrževanje
– adaptacije
– prizidave
– nadzidave
– novogradnja (posamična, dopolnilna, gradnja za potrebe kmetij)
– spremembe namembnosti (za stanovanja, za potrebe
kmetij, za potrebe obrti)
– gradnja pomožnih objektov
– gradnja komunalne in prometne infrastrukture.
22. člen
Gradnja prostostoječih objektov je dopustna na tistih
zemljiščih, kjer to omogoča oblikovnost terena in velikost
razpoložljive parcele skladno z urbanističnimi konstantami,
ki jih določa okoliška grajena struktura.
23. člen
Novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzidav, preureditev stropno strešnih konstrukcij in adaptacij je
dopustna pod naslednjimi pogoji:
– Možni so posegi v prostor, ki trajno ne spreminjajo
ekološkega ravnovesja v naravi in krajinskih značilnosti v
prostoru.
– Dostopnost do novih stavbnih površin mora biti funkcionalno in varnostno v skladu z osnovnimi principi urejanja
novogradenj oziroma prometno-tehnično varno.
– Vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o požarni
varnosti in sanitarno-tehničnimi predpisi.
– Intenzivnost rabe prostora se s posamezno novogradnjo ne sme bistveno spremeniti.
24. člen
Spremembe namembnosti objektov so možne le v tolikšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja ali širšega prostora. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na obstoječo ali plansko
predvideno namembnost območja. Poseg z novo namembnostjo ne sme motilno vplivati na bivalne in delovne pogoje
ter ekološko ravnovesje.
25. člen
Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijske
dejavnosti je dovoljena na zemljiščih znotraj kmetijskih gospodarstev sedanjih objektov če so zagotovljene zadostne
površine za dovoz in manipulacijo in na območjih, ki so za
tako vrsto gradnje določena.
26. člen
Lokacija za postavitev spominskega obeležja naj bo
izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora, tako da se s postavitvijo dopolnjuje javni
prostor.
27. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa občinski odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih
družin je dopustna le, kadar v sklopu obstoječih objektov ni
možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Pri novogradnji se te potrebe rešujejo znotraj objekta.

Št.

12 / 26. 2. 1999 / Stran 1093

28. člen
Reklamna znamenja, turistične oznake in informacijsko-usmerjevalne table naj bodo praviloma postavljena združeno na skupnih lokacijah, tako da niso motilni za okoliški
ambient ter ne ovirajo prometa in vzdrževanja komunalnih
naprav. Kolikor niso redno vzdrževana, jih je dolžan investitor odstraniti po pogojih pristojne urbanistične inšpekcije.
Možne lokacije za postavitev skupaj s celostno podobo informacijskih tabel pripravi Občina Loški Potok. Do takrat
postavitve niso dovoljene. Za obstoječe table Občina Loški
Potok izdela izhodišča za postopno preureditev v skladu z
novimi določili.
29. člen
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene dejavnosti,
družbene dejavnosti, šport, rekreacijo ter ostale potrebe (za
obdobje do izgradnje trajnega objekta), sezonski turistični
ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko postavijo na
zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni predviden
trajen poseg v prostor. Pogoji za postavitev začasnih objektov in naprav so analogni pogojem kot za trajne posege v
prostor.
Dovoljenje za postavitev začasnega objekta se lahko
izda na podlagi izdelane lokacijske dokumentacije in največ
za čas do izteka tekočega srednjeročnega obdobja. V aktu,
s katerim upravni organ dovoli postavitev začasnega objekta, mora biti opredeljeno, kdo ga je dolžan odstraniti, na
čigave stroške in v kakšnem roku ter izjava lastnika, da bo
po preteku roka objekt odstranil.
30. člen
Pri urejanju okolice objektov veljajo sledeči pogoji:
– Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi so dovoljeni le v
primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali. Višina
podpornega zidu se določi glede reliefa.
– Ograjevanje parcel (zemljišč) izven strnjeno zazidanih območij ni dopustno. Ograje so dopustne, kadar je
potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred
nevarnimi vplivi na ljudi in živali ter preprečevanje nedovoljenega prečkanja območij.
– Vse obstoječe in predvidene zelene površine je potrebno redno vzdrževati, varovati in ohranjati.
– Tlakovanje dvorišč in urejanje igrišč je nujno uskladiti
z namembnostjo in velikostjo zazidave ter ureditvijo zelenih
površin.
– Po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev
zemljišča z avtohtonim zelenjem.
– V primerih, ko tvori rob naselja zasaditev s sadovnjaki, je le-te nujno ohraniti.
VI. 2 Pogoji za urbanistično oblikovanje območij ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma drugih
posegov v prostor
31. člen
Lega objektov
Pri določanju lege objektov je treba upoštevati pogoje:
– novi objekti (stanovanjski in drugi) morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest,
da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani
zdravstveni in požarnovarstveni pogoji,
– nadomestna gradnja objekta, ki je manj kot 2 m
oddaljena od meje, je možna na isti lokaciji v enakih gabari-
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tih; sprememba namembnosti teh nadomestnih gradenj je
možna, če se z njo bistveno ne spreminja pretežna funkcija
območja,
– normalen odmik med objekti je enak ali večji kot
višina v slemenu višjega objekta,
– kolikor ta odmik ni dosežen je nujno izvesti požarne
ukrepe,
– normalen odmik od parcelne meje naj bo 4 m ali
večji, v primerih, ko tak odmik onemogočajo terenski in
drugi vplivi, je lahko odmik od meje 2 m s soglasjem mejaša
in pozitivnimi soglasji pristojnih organizacij,
– večji odmik od meje je pogojen s sanitarno in požarnovarstvenimi pogoji,
– gradnja objektov ob najboljših kmetijskih zemljiščih
(I. območje kmetijskih zemljišč) je možna v oddaljenosti
minimalno 5 m od kmetijske površine,
– gradnja objektov ob drugih kmetijskih zemljiščih
(II. območje kmetijskih zemljišč) je možna v oddaljenosti
minimalno 3 m od kmetijske površine,
– gradnja objektov ob gozdnih površinah znotraj ureditvenih območij naselij je možna v oddaljenosti minimalno
10 m; takšni objekti morajo biti opremljeni z iskrolovci,
– kolikor se mejna površina zarašča, naj se stalno vzdržuje 20 m prosti pas med pozidavo in zaraščajočimi površinami,
– odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih
vsklajeni z zakonom o cestah oziroma soglasjem pristojnih
organov; odmike pogojuje upravljalec in ne sme biti manjši
od 3 m, kar je cestni pas; izjemoma so odmiki manjši v
naseljih, kjer novogradnja ali nadomestna gradnja, ki sledi
urbanistični zasnovi naselja ali pa je potrebno upoštevati
pogoje varstva kulturne dediščine ter pogoje službe, ki izvaja zimsko pluženje,
– odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti pri
novih objektih v skladu s predpisi in normativi za posamezne
vrste komunalnih naprav,
– odmiki od vodotokov morajo biti v skladu s soglasjem
upravljalca vodotokov.

– tloris: pravilna podolgovata tlorisna zasnova, ko je
daljša stranica in sleme strehe pravokotna na smer glavne
komunikacije v naselju; izjemoma je možno odstopanje od
podolgovate tlorisne zasnove, kjer to pogojuje teren ali kjer
je to že pravilo v zasnovi prvotne zazidave;
– etažnost: z upoštevanjem tipoloških zakonitosti, oziroma prvotne pozidave praviloma obsegajo pritličje, nadstropje in delno izkoriščeno podstrešje, izjemoma zaradi nagnjenosti tudi klet; v posameznih naselji pa je dovoljeno povečati kolenčni zid za izkoriščeno podstrešje;
– streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom
strešin do 40 stopinj; smer slemena na objektu mora biti
vzporedna z daljšo stranico objekta oziroma usklajena z obstoječo zasnovo in ambientalno ureditivijo zaselka; možno
je osvetljevanje podstrešij s frčadami; strešna kritina je v
temno rdeči, rjavi ali temno sivi barvi; zaključki streh s čopi
so priporočljivi kolikor je to značilnost obstoječih sosednjih
objetkov. Salonitna kritina ni dovoljena;
– višina: ne sme presegati višin, ki izhajajo iz pogojev
za etažnost in streho; načeloma ne sme presegati višin okoliških objektov ali dominant v prostoru, kolikor skladno s
krajinskimi zakonitostmi prostora poseg ne oblikuje nove dominante;
– fasade: oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava
fasad naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim prvobitnim objektom; horizontalna členitev fasad z okenskimi odprtinami (in vratmi) mora upoštevati vertikalno podolgovato zasnovo oblike odprtin; ni dopustna širitev okenskih odprtin, ki bi presegala 140 cm; širina zidu nad posameznimi okenskimi odprtinami mora biti najmanj polovico
horizontalne širine oken; barva na fasadah naj bo v svetlih in
nevsiljivih tonih; obdelava stavbnega pohištva, ograj in drugih fasadnih elementov naj bo v barvi naravnih materialov;
– garaže: praviloma so garaže znotraj osnovnega tlorisa stanovanjskega objekta, izjemoma so garaže grajene kot
prizidek; v primeru prizidka je višina garaže pritličje, krito s
streho z enakimi oblikovalskimi pogoji kot za osnovni objekt.

32. člen
Oblikovanje objektov in okolja
Novogradnje, nadzidave, prezidave in ostali posegi v
prostor naj vzdržujejo vzpostavljeno oblikovno identiteto in
homogenost območja, zato naj se prilagodijo okoliškim objektom in ureditvam po:
– zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
– odmiku od sosednjih objektov (ne smejo zmanjšati
osončenosti sosednjih objektov),
– sestavi osnovnih stavbnih mas,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerjih fasad in njihovih orientacij, še zlasti na ulično stran,
– merilih in razporeditvi fasadnih elementov, še zlasti
oken in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve kvalitetnega odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in ostalih posegov v prostor.

35. člen
Pri oblikovanju poslovnih prostorov veljajo poleg analogno privzetih pogojev prejšnjega člena še naslednji pogoji:
– tlorisna zasnova, višina prostorov in eventualna etažnost je prilagojena dejavnosti poslovnih prostorov z upoštevanjem ustreznih tehničnih predpisov,
– oblikovanje odprtin na fasadi sledi potrebam dejavnosti, pri tem pa je potrebno upoštevati na obstoječih objektih horizontalno in vertikalno členitev; zahteva po večjih steklenih površinah se rešuje v nizu izložbenih oken z vmesnimi slopi, s tem pa se ohranja ritem oken kot na ostalem delu
stavbe (nadstropje),
– nova vhodna odprtina naj bo postavljena v os fasadne členitve objekta, kakor tudi vetrolov,
– pri objektih postavljenih v ulični gradbeni liniji ni dovoljeno postavljati na zunanji strani vetrolove, tudi nadstreški
nad vhodi so lahko le minimalni,
– novi vetrolovi naj se praviloma rešujejo znotraj poslovnih prostorov,
– vetrolovi, ki nastopajo kot prizidki na zunanji strani
naj bodo oblikovani v skladno arhitektonsko celoto z materiali, ki nastopajo na preostalem delu stavbe in so usklajeni z
objekti širše okolice in ulično opremo,
– v primeru, da je pred vhodom večji ulični odprt prostor, naj bodo novi vetrolovi transparentni, strehe vetrolovov
in nadstreškov ne smejo spreminjati horizontalnih členitev
oziroma povdarkov stavb,

33. člen
Postavitev novih objektov na parcelo ter oblikovanje
parcel mora biti usklajena z obstoječo tipologijo parcelacije
in lege stavbe na parceli (lega, velikost, dostopnost).
34. člen
Pri oblikovanju stanovanjskih objektov je treba upoštevati sledeče pogoje:
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– kot dodatne fasadne elemente je možno namestiti
markize, svetlobne napise, okenske obrobe itd.; ti dodatni
elementi ne smejo ukinjati obstoječih horizontalnih in vertikalnih členitev na celotnem delu stavb.
36. člen
Pri oblikovanju pomožnih objektov in naprav veljajo
enotni pogoji prejšnjih treh členov ter še:
– praviloma se grade pomožni objekti kot prizidek k
stanovanjskim objektom ali gospodarskim objektom ali pa
kot samostojni objekt na dvoriščni strani,
– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno
usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti, ob upoštevanju
pogojev za graditev novih objektov,
– garaže za osebne avtomobile s tlorisno površino do
20 m2; v primerih, ko se objekt garaže dograjuje, mora biti
nagib strešin v istem naklonu kot pri osnovnem objektu;
kritina naj bo enotne barve za obstoječi in novi objekt (prizidek),
– garaža kot samostojni objekt,
: višina – pritlični objekt,
: streha – simetrična dvokapnica z naklonom do
40 stopinj,
: kritina – enaka kot za stanovanjske objekte.
37. člen
Pri dograjevanju in prenavljanju objektov veljajo enotni
pogoji od prejšnih štirih členov ter še:
– dopustna je nadzidava, gradnja prizidkov in pomožnih objektov, kolikor to dopušča velikost zemljišča; pri razmerju zemljišče – objekti je potrebno upoštevati vse objekte
(obstoječe in predvidene) na določenem zemljišču; celotna
površina zemljišča naj bo vsaj 1,5 krat večja od bruto etažne
površine vseh objektov,
– dozidava in nadzidava sme biti v taki velikosti, da
objekt v celoti bistveno ne odstopa od gabaritov sosednjih
objektov zazidane površine obstoječega objekta ob upoštevanju pogojev tlorisne zasnove objektov,
– nadzidave objektov so možne v obsegu meril in pogojev za graditev novih objektov,
– prizidek oziroma nadzidavo je potrebno oblikovati v
skladno arhitektonsko celoto z obstoječim objektom,
– dograjevanje in prenavljanje objektov, za katera veljajo pogoji varovanja dediščine ali so v območjih, ki so opredeljena kot kulturna dediščina, se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščene organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
38. člen
Za vzdrževalna dela na obstoječih objektih velja:
– načeloma je treba upoštevati vse prej naštete pogoje
glede oblikovanja objektov,
– pri vzdrževanju je treba ohraniti prvotne elemente
členitve fasad (omet, obdelan kamen, barva ter likovne elemente),
– pri obnovi oziroma zamenjavi kritine na objektih mora biti nova kritina v zahtevanih barvah kot velja za druge
objekte.
39. člen
Pri oblikovanju objektov za opravljanje obrtnih storitev
veljajo vsa prej našteta določila za oblikovanje drugih objektov ter še:
– tlorisne dimenzije objekta izhajajo iz vrst dejavnosti,
ki je v objektu,
– praviloma je etažnost objekta, ki je namenjen izključno opravljanju obrtnih storitev, le pritličen s streho; pripo-
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ročljivo je, da so prostori in obrtna dejavnost v sklopu stanovanjskih objektov; v tem primeru veljajo za etažnost enaki
pogoji kot za druge objekte.
40. člen
Dopustna je sprememba namembnosti za storitveno
obrt pod pogoji, da se zagotovijo normalni in varni dostopi,
dovozi, potrebna parkirišča ter ne nastopajo prekomerni
motilni vplivi na okolico.
41. člen
K pogojem za oblikovanje posegov na objektih v prostor v neposredni soseščini objektov ali v območjih, ki so
razglašeni ali v planu opredeljeni za spomenike naravne ali
kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje pristojnega
zavoda za varstvo dediščine.
42. člen
Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojnice, telefonske govorilnice, postajališča javnega prometa,
klopi, kakor tudi pomožni in začasni objekti in naprave,
reklamna znamenja in turistične oznake, morajo biti v posameznih ožjih območjih naselij oblikovno enotno po predhodno izdelanem celostnem konceptu, ki ga potrdi občinski
svet.
43. člen
Urejanje zelenih površin
Planiranje terena se praviloma izvaja z brežinami in le
v primeru, če to ni mogoče z opornimi zidovi. Oporni zidovi
so na vidni strani grajeni v naravnem kamnu maksimalne
višine 1 m oziroma so terasasti z vmesno zasaditivijo. Izjemoma so pri stmih nagibih dovoljeni podporni zidovi do
višine 2 m, vsekakor pa mora biti v terasasti izvedbi s
primerno zasaditvijo.
Pri urejanju okolice objektov je priporočljivo uporabiti
avtohtone drevesne in grmovne vrste ter naravne materiale.
44. člen
Oblikovanje ograj in obcestnih zidov
Ograje okoli funkcionalnega zemljišča je možno postaviti:
– ograja je lahko živa meja, tudi ojačana z žično mrežo, lesena oziroma intenzivno ozelenjena do maksimalne
višine 1,20 m, lahko pa tudi kamnita do maksimalne višine
0,60 m,
– višinske razlike na zemljiščih naj bodo praviloma premoščene z ozelenjenimi brežinami (travnatimi ali nizkimi grmovnicami); v primeru postavitve opornega zidu mora biti le
ta intenzivno ozelenjen,
– možna je postavitev ograje ob meji, če meja ni sporna ter s soglasjem mejaša.
Gradnja opornih zidov je možna skladno s pogoji odloka o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov
v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje za
območje Občine Loški Potok.
45. člen
Oblikovanje gradbenih parcel
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvarjenim danostim prostora.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev
vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti,
razen v primeru, če je že zagotovljeno njihovo skupno zadovoljevanje v širšem območju.
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46. člen
Velikost gradbene parcele za enodružinsko stanovanjsko hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v
območju.
Za prostostoječe stanovanjske objekte naj bo celotna
površina zemljišča praviloma najmanj 1,5 krat večja od bruto
etažne površine objekta.
Novograjeni objekti obrtne dejavnosti in kmetijsko gospodarski objekti imajo določene večje parcele oziroma najmanj 1,8 krat večje od bruto etažne površine predvidenega
objekta.
47. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča se določa na osnovi
namembnosti in velikosti objekta, naravnih in ustvarjenih
danosti, ob upoštevanju predvidenega razvoja predvsem infrastrukturnih objektov in naprav ter omejitve uporabe zemljišča po posebnih predpisih.
Merila za določitev velikosti funkcionalnega zemljišča:
– za stanovanjske objekte je minimalna širina okrog
objekta 2 m ter širina dovoza do objekta najmanj 3,5 m,
– za pomožne objekte se določi minimalni obseg funkcionalnega zemljišča in je 1,2 m ob objektu in dostopu,
– za kmetijske gospodarske objekte je minimalna širina okrog objekta najmanj 2 m, velikost manipulativnega
prostora mehanizacije majmanj v radiu 15 m, širina dovoza
pa najmanj 3,5 m, kolikor zaradi podreditve obstoječi morfologiji okoliške zazidave ni potrebna posebej prilagojena
zasnova,
– za proizvodne objekte se velikost funkcionalnega
zemljišča določi glede na velikost objekta, gostoto in racionalnost pozidave z vključitvijo vseh obstoječih in bodočih
proizvodnih komunikacij z minimalno širino 3,5 m,
– za objekte, ki so namenjeni izključno opravljanju obrtnih dejavnosti, se velikost funkcionalnega zemljišča določi
glede na tehnološke zahteve dejavnosti ter ob smiselnem
upoštevanju meril za stanovanjske objekte,
– za vse objekte velja, da kolikor je dejanska parcela
manjša od gradbene parcele (ugotavljanje na osnovi navedenih meril), se upošteva dejanska površina parcele.
48. člen
Prometno urejanje
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti
usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu s
pogoji za varovanje območij in objektov, ki jih urejajo ti
prostorski ureditveni pogoji.
49. člen
Prometnice z dokončnim potekom in že izvedenimi
ustreznimi značilnostmi imajo varovalni pas. Varovalni pas
po tem odloku obsega zemljišče, ki je namenjeno odvijanju
tekočega motornega prometa in funkcionalni uporabi prometnih udeležencev, kot je izvedba kolesarskih stez in peš
poti, ureditev mirujočega prometa vzdolž cestišča ali na
drugih prostorih, določenih s projektno dokumentacijo, izvedba urgentnih in intervencijskih poti in ureditev obcestnega prostora skladno s pogoji voznega odvijanja prometa.
Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z njegovim namenom, zato mora za vsak tak poseg
izdati soglasje pristojni upravni organ.
50. člen
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so načrtovane za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene
tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije, ima-
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jo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v
zvezi s komunalnim urejanjem.
51. člen
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni
tako, da se z njimi ne ovira promet in da se ne poškoduje
cest in cestnih objektov. Uredijo se lahko s soglasjem pristojnega upravljalca ceste.
Interni dovozi in pristopi naj bodo praviloma navezani
na javno prometno omrežje s skupnim priključkom.
Pri graditivi oziroma rekonstrukciji cest, stavb in naprav
ob cestah se priključki na cestno omrežje predvidijo v projektih za graditev oziroma rekonstrukcijo.
52. člen
Za zagotavljanje mirujočega prometa je potrebno pri
novogradnjah, dozidavah in nadzidavah zagotoviti možnost
parkiranja.
Za stanovanjske objekte se zagotovi poleg garažnega
mesta v objektu tudi vsaj eno dostavno mesto na investitorjevem zemljišču. Kolikor se v stanovanjskem objektu opravlja
tudi dejavnost je potrebno prišteti potrebna parkirišča tudi
za konkretno dejavnost.
53. člen
Pri objektih različnih dejavnosti pa je potrebno zagotoviti primerno število parkirišč na zemljišču nosilca dejavnosti
(investitorja) ob poslovnem objektu glede na dejavnost. Za
vsako dejavnost je nujno zagotoviti vsaj eno parkirno mesto
za stranke. Za poslovalnice z večjo površino uredimo eno
parkirno mesto pa sledečem razrezu:
– 30 m2 površine trgovskega objekta (brez skladiščnih
površin),
– 30 do 40 m2 površine poslovnega objekta,
– 75 m2 družbena in kulturna dejavnost,
– 60 m2 šolskega objekta,
– 3 zaposlene v industrijskih objektih,
– 6 gledalcev za športna igrišča,
– od 3 do 5 ležišč v prenočitvenih objektih,
– 10 sedežev v gostinskih lokalih,
– 10 sedežev za gledališča in kulturne dvorane.
Kolikor investitor ne zagotovi primernega števila parkirišč na svojem zemljišču mora soinvestirati v bližnje javno
parkirišče v proporcionalnem delu. Če v radiusu 100 m ni
možnosti zagotoviti parkirišč se dejavnost ne more opravljati.
Večje parkirne površine (več kot 2 PM) se ureja in
oblikuje z reliefnimi možnostmi v skladno urbanistično oblikovano celoto ter obvezno primerno zasaditvijo v merskem
odnosu do grajenih in prostih površin.
Parkirne površine morajo biti ustrezno zasajene, kar se
predvidi v projektni dokumentaciji. Manjša parkirišča se zasadi z nižjimi ali visokimi rastlinami, med tem ko se večja
parkirišča zasadi z višjimi drevesnicami, ki jih lahko dopolnjujemo tudi z nižjimi rastlinami.
54. člen
Komunalno urejanje
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma
novozgrajeno komunalno omrežje. Minimalna komunalna
oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo,
oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa in zvez.
Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove in
strokovne osnove, ki so jih izdelale pooblaščene delovne
organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov
veljavnih na območju Občine Loški Potok.
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Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom,
oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti itd.).
55. člen
Vodooskrba
Na območjih z javnim vodovodnim omrežjem je nujna
priključitev na to omrežje pod pogoji upravljalca, skladno z
odlokom o pogojih za dobavo in odjem vode na območju
občine.
Na območjih, kjer javnega vodovoda ni, se objekti priključijo na lokalne vodne vire ali si morajo investitorji izvesti
primerno individualno vodooskrbno napravo v skladu s higienskimi pogoji. Priključitev na lokalne vodne vire je možna
po pogojih upravljalca ter z upoštevanjem pogojev in ukrepov varovanja zajetij pitne vode, kot so opredeljeni v strokovnih osnovah z grafičnim prikazom varstvenih pasov, ki jih je
izdelal Hidroconsulting d. o. o. Dragomer v jan. 1998.
56. člen
Odvajanje odplak
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo
za odpadne vode. Na območju varstvenih pasov vodnih virov
mora bitri grajena vodotesna kanalizacija.
Do izgradnje kanalizacije, je odpadne vode možno odvajati v vodotesne individualne greznice. Pri tem je treba
upoštevati ukrepe za zaščito vodnih virov in navodila za
gradnjo gnojišč in greznic.
Praznenje greznic mora biti organizirano po načrtu komunalne storitve skladno z veljavnimi predpisi. Pri urejanju
gnojišč pri objektih kmetijske proizvodnje je potrebno upoštevati predpise s tega področja ter pogoje zdravstvene
inšpekcije. Gnojne jame morajo delovati kot zaprt sistem
brez možnosti izcejana v podtalje.
V vseh naseljih je treba forsirati izgradnjo ločene kanalizacije. Sanitarne odplake je treba speljati do ČN, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so
predhodno očiščene do mere kot to zahteva zdravstvena
inšpekcija. Kolikor se v tehnološkem postopku uporabljajo
strupene snovi, se zahteva reciklaža z odvozom suspenzij na
za to določena odlagališča.
57. člen
Elektro omrežje
Vsi objekti, razen pomožnih objektov morajo biti priključeni na javno električno omrežje pod pogoji, ki jih določi
upravljalec v elektro-energetskem soglasju.
Za nove povezave z visokonapetostnimi 20 kV daljnovodi in na obstoječe visokonapetostne 20 kV daljnovode je
potrebno upoštevati varovalne koridorje širine 30 m.
Pri izgradnji kompleksne gradnje, delov naselja ali večjih objektov (tovarne, delavnice, žage za razrez lesa ipd.) je
nujno predhodno predvideti lokacije za izgradnjo odcepov
20 kV daljnovodov in transformatorskih postaj.
Vsa dela v zvezi z elektroenergetskimi vodi in napravami izvede pooblaščena organizacija distributerja električne
energije po predhodnem naročilu in na stroške investitorja.
58. člen
Omrežje zvez
V skladu z veljavno zakonodajo se predvidi razvod telefonskega omrežja. Praviloma se predvidi možnost priključitev vseh objektov na telefonsko omrežje pod pogoji upravljalca.
Sprejem radijskih in televizijskih programov je možna
izgradnja repetitorjev, satelitskih in drugih anten. Možno je
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zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno
antensko postajo. Mikrolokacija teh antenskih objektov ali
naprav mora v lokacijskem postopku opredeliti odnos do
širšega prostora z upoštevanjem dominant, vedut in vpetost
v krajinski vzorec.
59. člen
Pokopališča
Širitve pokopališč so možne v skladu z veljavno zakonodajo. Načrtovanje širitev se dimenzionira na 30-letne potrebe gravitacijskega zaledja. Pri širitvah, ureditvah ter drugih posegih v območje pokopališča pa veljajo pogoji:
– širitve se dovoljujejo na območje proti odprtemu prostoru, ne v smeri naselja,
– pokopališča naj imajo 10-meterski varovalni nezazidan pas,
– v vplivnem pasu 100 m se pogoji bivanja prilagodijo
nemotenemu delovanju pokopališč,
– obstoječe kamnite in druge kvalitetne zidove okrog
pokopališč se mora kot arhitekturno-krajinske značilnosti
ohraniti ter jih pri širitvah logično dopolniti,
– aktivna pokopališča se opremijo z mrliškimi vežicami
kot poslovilni objekti, ki se jih uporablja skladno s higiensko
zdravstvenimi pogoji.
60. člen
Varovanje okolja
Pred posegom v prostor, ki ima lahko vpliv na okolje,
mora investitor izpolnjevati zahteve o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), podzakonskih predpisov, ki urejajo varstvo okolja. Pri varstvu okolja je nujno paziti na:
– zaščito vodotokov pred onesnaževanjem,
– zaščito vodnih virov,
– organizacijo odvoza komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin, njih sortiranje in deponiranje,
– sanacijo neurejenih odlagališč odpadkov,
– sanacijo območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečevanju nastajanja novih virov hrupa znotraj naselja,
– sanacijo industrijskih virov onesnaževanja zraka in
preprečevanje nastajanja novih oziroma njihove zgostitve v
območjih, ki so že danes obremenjena,
– vzdrževanje obstoječih in urejanje novih posebnih in
splošnih javnih zelenih površin, kot so: javni parki, nasadi,
drevoredi, zelenice, skupine dreves, posamezna drevesa,
ki so javno pomembna in tvorijo ambient, zelene površine pri
stanovanjskih naseljih, zelenice ob javnih komunikacijah in
vodnih površinah, ob spomenikih in zgodovinskih objektih,
športna in otroška igrišča, šolski vrtovi, pokopališča in območja namenjena vrtičkarjem,
– varovanje kakovostnega naravnega prostora in saniranje degradiranih površin skladiščenje tekočih goriv in naftnih derivatov,
– sanacijo brežin ob novih ali rekonstruiranih prometnicah.
61. člen
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije pa je potrebno za
potrebe varovanja okolja upoštevati in opredeliti naslednje
elemente in ukrepe:
– elementi varovanja človekovega in delovnega okolja
pred prekomernimi nivoji hrupa,
– elementi varovanja pred prekomernimi emisijami onesnaženja zraka,
– elementi varovanja tekočin, izvirnih, talnih voda vključno z obstoječimi napravami za preskrbo s pitno vodo ter
zagotovitvijo potrebnih količin neoporečne vode,
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– zbiranje, prevažanje in končna dispozicija odpadkov,
– ravnanje, zbiranje, sortiranje, prevažanje ter odlaganje posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi,
– elemente naravne osvetlitve in osončenja stanovanjsko-bivalnih objektov in delovnih prostorov,
– zelene in proste površine za aktivno in pasivno rekreacijo,
– število stanovanj, gostota prebivalstva in program dejavnosti pri urejanju motornega in peš prometa,
– vključevanje oseb z motnjami v telesni prizadetosti in
s funkcionalnimi ovirami v okolje in objekte,
– prilagoditve površin za pešce in prometnih komunikacij,
– cone, namenjene mirnim dejavnostim (VVO, šole,
parki ipd.).
62. člen
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, morajo biti speljane preko maščobnikov v
meteorno kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.
Meteorne vode z zelenih ali gozdnih površin in streh
morajo biti speljane v ponikovalnice oziroma v naravne recipiente (odprte jarke).
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije) lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.
Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi odnosno imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih
voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali v zamočvirjena kmetijsko
manj vredna zemljišča.
Za trde odpadke pri stanovanjskih in drugih objektih je
potrebno urediti smetarnike, za katere je pogodbeno določen reden odvoz na ustrezno deponijo.
63. člen
Požarno varstvo
Pri novogradnji objektov in pri odpiranju prostorov za
razne dejavnosti v naseljih, kjer se zaradi premajhne zmogljivosti vodovoda ne doseže potrebne količine vode za gašenje, je potrebno pred izgradnjo opraviti meritve pretoka vode. Za posamezen novo zgrajen objekt oziroma dejavnost,
naj se glede na vrsto, ogroženost in obremenitev objekta
določi potrebno količino požarne vode.
VII. PODROBNA MERILA IN POGOJI ZA NASELJA
64. člen
Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij naselij so opredeljeni v strokovnih podlagah s področja
varstva naravne in kulturne dediščine za izdelavo PUP Loški
Potok, ki jih je izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine v marcu 1997. Navedene
strokovne osnove so sestavni del tega odloka.
65. člen
Meje ureditvenih območij naselij, so označene na grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
66. člen
KS Loški Potok
1
Bela Voda

LP1 – S6 – S 10

Uradni list Republike Slovenije
– naselje ali del naselja s strnjeno pretežno kmečko
zazidavo
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Bela Voda vključuje naslednje parcele:
*177, *181, *183, *184, *198, 15, 16/2, 16/3,
18/2, 86, 159, 174/1, 174/2, 176, 179, 185, 187,
188, 190/1, 190/2, 191, 193, 194, 263, 1601/27 del,
1601/29 del, 1601/30 del¸ 1602/1 del, 1613/1 del,
1613/2 del, 1615 del, 1616/1 del, 1618/1, 1619, 1622
del, 1624, 1628 del, 1629 del, 1631 del, 3762 del, 3766
del, 3776 del, 3858, vse k. o. Travnik.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. P+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
67. člen
2

Hrib – Loški Potok

LP1 – S4

Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Hrib sestavlja več prostorsko-planskih celot, ki vključujejo naslednje parcele:
LP1 – S4 – S1 Hrib: - naselje z javnimi funkcijami
1, 2 del, 3 del, 4 del, 7, 8, 269/1 del, 271 del, 280
del, 1556/6 del, 1556/70, 2137/1 del, 2137/3 del, vse.
k. o. Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati na podlagi
detajlnih spomeniškovarstvenih smernic ureditveni načrt;
LP1 – S4 – S2 Hrib: – del naselja s strnjeno mešano
gradnjo s centralnimi funkcijami
*202, *319, 140/1 del, 140/2, 141, 184 del, 185/1,
185/2 del, 187, 188/1, 188/2, 190/2, 190/3, 193/1
del, 203, 212, 215/1, 215/2, 215/12, 216/1, 216/2,
217, 231/1 del, 231/2, 233/1, 235/3, 237, 238, 238/2,
238/4, 244/1, 244/2, 246, 249 del, 250 del, 251, 252,
254/1, 254/2 del, 254/3, 256, 260, 261, 262 del, 264,
265, 267, 273, 278, 279, 281, 281/2, 281/3, 282,
285/1, 285/2, 285/4, 287/2, 287/3, 291, 299, 306,
318, 320, 321, 2136 del, 2137/1 del, 2137/4 del,
2141/1 del, vse k. o. Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati programsko
zasnovo za preoblikovanje osrednjega dela občinskega središča in ureditveni načrt;
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LP1 – S4 – S3 Hrib: – del naselja s strnjeno mešano
gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi
*50/1, *50/2, *51, *53, *55, *63, *66, *67, *68, *69,
*70, *72, *73, *74, *75, *76, *90, *91, *92/1, *92/2, *99,
*100, *102, *201/2, *201/5, *201/8, *253, *256, *290,
2/1, 2/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 20, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 38, 50, 52/1, 52/2,
52/3, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 64, 94,
95, 98, 103, 140 del, 105, 107, 109, 166 del, 167, 169,
173, 176/2 del, 178/1 del, 178/2, 178/3, 180 del, 195
del, 196 del, 197 del, 198 del, 199/1, 199/2, 201/1,
201/3, 201/7, 201/9, 202, 203, 205, 206, 207, 208,
210/1 del, 210/2, 210/7 del, 215, 219/2, 219/3, 220,
221, 222, 224, 227, 228, 229, 230, 231/1, 233, 234/1,
234/2, 235, 237/1, 237/2, 256, 280, 294/2, 295, 297
del, 301 del, 303 del, 304 del, 334 del, 343 del, 344 del,
346, 347, 348, 349 del, 350, 353, 354 del, 357 del, 358
del, 359, 360 del, 361 del, 362 del, 363 del, 367 del,
369 del, 2138 del, 2140 del, 2141/1 del, 2151, 2730,
vse k. o. Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v obcestni prostor s primernim
odmikom, zaledna pozidava se oblikuje kot dopolnitev osnovne linije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti z dopolnilnimi funkcijami naj se oblikovno
prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP – v nagnjenem terenu ali
P+N+dP – v ravnem terenu),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov, ki so locirani na neizpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin;
LP1 – S4 – S4 Hrib: – del naselja s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo
183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 184, 185/2
del, 190/1, 192/1, 192/2, 193/1 del, 193/2, 195 del,
196 del, 197 del, 264, 266, 271, 274, 275, 2136 del,
2137/4 del, vse k. o. Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v obcestni prostor s primernim
odmikom, zaledna pozidava se oblikuje kot dopolnitev osnovne linije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti z dopolnilnimi funkcijami naj se oblikovno
prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo ali je vzdolžna stranica vzporedna
plastnicam, vertikalni gabarit je prilagojen okoliški pozidavi
(max. dK+P+dP – v nagnjenem terenu),
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– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov, ki so locirani na neizpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin;
LP1 – S4 – S5 Hrib: - del naselja s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo
*41, *42, *43, *44, *46, *47, *49, *254, 2, 15, 16,
21, 22, 23, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 31, 32, 34/1, 34/2,
35 del, 37 del, 40 del, 41 del, 42, 44 del, 45 del, 48 del,
51 del, 54 del, 55/1 del, 105 del, 134 del, 136 del,
143/1 del, 143/2 del, 146 del, 148 del, 155/1 del, 164
del, 165 del, 221, 256, 268, 269, 315, 362 del, 363 del,
367, 368 del, 369 del, 370, 371/1, 371/2, 372/1,
372/2, 373/1, 373/2, 374 del, 375 del, 383 del, 384
del, 385 del, 389 del, 390 del, 406/1 del, 407/2,408
del, 409 del, 410 del, 411 del, 2141/1 del, 2142 del, vse
k. o. Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru domačij,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin;
LP1 – S4 – S6 Hrib: – del naselja s strnjeno mešano
gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi
*77, *78, *79, *80, *81, *82, *83, *84, *85, *86, *87,
*88, *200/7*208, *211, *214, *229, *246, *247, *249,
*251, *297, *323/2, *324, 248, 313/1, 313/2, 313/3
del, 313/4 del, 313/5, 313/6, 323/3 del, 331 del, 332
del, 333 del, 343 del, 336, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4,
337, 338, 339, 340, 341, 343 del, 344 del, 349del, 350
del, 351, 352, 353 del, 355 del, 394 del, 396, 397,
398/1 del, 398/2 del, 398/3 del, 398/4 del, 455/1 del,
456, 457 del, 465 del, 992/55 del, 1113/1, 1113/3 del,
1113/4, 1113/5 del, 1113/6, 1113/7, 1113/8, 1124/2,
1127/1 del, 1127/2 del, 1128/1, 1128/3, 1129/2,
1129/3, 2141/1 del, vse k. o. Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objketov na zemljišču,
– objekti z dopolnilnimi funkcijami naj se oblikovno
prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
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– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov in niso grajeni na izpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin;
LP1 – S4 – S7 Hrib: – naselje ali del naselja s strnjeno
mešano gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi
*301, 236, 282, 283, 284/1, 284/2, 286/1, 286/2,
287/1, 287/4, 287/5, 288, 290, 292, 294, 294/1, 303,
304, 317, 322, 323, 992/160, 992/171 del, 992/172
del, 992/173 del, 992/174 del, 992/175 del, 992/176,
992/177, 992/178 del, 992/180, 992/181, 229/483,
1176, 1177, 1177/2, 1177/3, 1178, 1180, 1181, 1183,
1184, 1215 del, 1215/2, 1215/3, 1216 del, 1217 del,
1218 del, 1219/1 del, 1219/2 del, 1220 del, 1221 del,
1222 del, 1224, 1225, 1226/1 del, 1226/2, 1226/3,
1227 del, 1228/1 del, 1228/2, 1556/76 del, 1556/77,
1556/89, 1556/90, 2132/2, 2134/2 del, 2134/3,
2134/4 del, vse k. o. Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati programske
zasnove za skupinsko gradnjo in dopolnitev prometnega
skeleta ter zazidalni načrt.
68. člen
3

Mali Log

LP1 – S1

Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Mali Log sestavlja več prostorsko-planskih celot, ki vključujejo naslednje parcele:
LP1 – S1 – S1 Mali Log: – del naselja s strnjeno
mešano stanovanjsko in kmečko zazidavo
*187/1, *187/2, *191, *193, *196, *197, *198,
*199, *200, *201, *202, *203, *204, *205, *207, *208,
*209, 210, *211, *213, *214, *215, *216/2, *220, *217,
*221, *222, *223, *225, *240, *241, *295, *306, *307,
188/1, 188/2, 212/2, 216/1, 218/1, 323, 2203 del,
2204 del, 2206, 2214/1, 2214/2, 2214/3, 2217, 2329,
2321, 2322, 2323, 2327/1, 2327/2, 2415 del, 2423,
2426, 2428/1, 2428/3 del, 2428/4 del, 2428/5,
2428/6, 2428/7, 2429, 2430, 2431 del, 2434 del,
2437/1 del, 3620/1 del, 3620/2, 3620/3 del, 3620/4
del, 3620/5, 3622, 3626, 3628/2, 3629/1, 3632/2,
3633, 3634, 3684/1, 3684/2, 3793/2 del, 3794 del,
3798 del, 3838, 3839/1, 3839/2, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
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– okna so pokončna in osi oken in vrat tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin;
LP1 S1 – S2 Mali Log (trata) : – del naselja s strnjeno mešano gradnjo s centralnimi dejavnostmi
*178/1, *178/2, *180, *183, *184, *185, *238,
*243, *254, *274, *293, *316, *318, 326, 198/3, 2682
del, 2691/1 del, 2689/1 del, 2689/2, 2691/3, 2691/4,
3490, 3561/2, 3561/3, 3561/4, 3561/5 del, 3561/6,
3564/1, 3564/2, 3565/1 del, 3567, 3568/1, 3568/2,
3568/5, 3571 del, 3574 del, 3577, del, 3579/1, 3579/2,
3580/1, 3580/2, 3580/3, 3581, 3583/ 1 del, 3583/2,
3583/3, 3584/2, 3585, 3613/2, 3618, 3797/4 del,
3799/1 del, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v obcestni prostor s primernim
odmikom, zaledna pozidava se oblikuje kot dopolnitev osnovne linije v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti s centralnimi funkcijami naj se oblikovno prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov in se ne gradijo na izpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
LP1 – S1 – S3 Mali Log: – del naselja s strnjeno
mešano gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi
2694/1 del, 2698, 2699 del, 2701/1, 3793/2 del,
vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati programske
zasnove za skupinsko gradnjo ter zazidalni načrt;
LP1 – S1 – S4 Mali Log (Žagarji) : – del naselja s
strnjeno mešano stanovanjsko in kmečko zazidavo
*166, *170, *171, *172, *173, *174, *-175, *176,
*201/1, *235, *257, *302, 333, 2470, 2471/1, 2471/3
del, 2471/4 del, 2471/5 del, 2471/10, 2471/15,
2472/2 del, 2472/3, 2472/1 del, 2474 del, 2480/2 del,
2701/2 del, 2707/1 del, 2707/3, 2707/4, 2707/5,
2707/6 del, /7, 2707/8, 2711 del, 2713 del, 2714,
2716, 2719, 2721/1, 2721/2, 2721/6 del, 2722, 2723,
2749 del, 2793 del, 2793/2 del, 3470, 3471/1 del,
3471/3 del, 3471/4 del, 3471/5 del, 3471/10,
3471/15, 3472/2, 3472/3, 3474 vse k. o. Retje.
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Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+M),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in osi oken in vrat tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin;
LP1 – S1 – S5 Mali Log (Belče) : – del naselja s
strnjeno pretežno kmečko zazidavo
*159, *160, *161, *162, *164, *275, *276, 163,
3481/2, 3493/1, 3493/2, 3493/3, 3493/4, 3495/1
del, 3495/2, 3510/5 del, 3511, 3512, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačije skladno z oblikovanostjo terena,
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno na oblikovanost (max. dK+P+M),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in osi oken in vrat tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
LP1 – I1 Mali Log del naselja s proizvodno funkcijami
(Glej grafične podloge za odprt prostor!)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov (obstoječih in predvidenih) na zemljišču,
– določila veljajo za vse vrste objektov znotraj proizvodnega kompleksa,
– objekti so podolgovati usmerjeni vzdolžno ali prečno
na zasnovo obstoječih objektov, vertikalni gabariti so prilagojeni obstoječi pozidavi,
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– pri novogradnjah, prenovitvah in zamenjavah tehnologij je nujno izdelati študijo požarne varnosti za proizvodni
kompleks in zagotoviti količino 10 l/s požarne vode;
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Retje

LP1 – S2

Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Retje z večimi prostorsko-planskimi celotami, ki vključujejo naslednje parcele:
LP1 – S2 – S1 Retje: – del naselja s strnjeno mešano
gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi
*2, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *13, *15, *16, *17, *18,
*19, *20, *21, *22, -*23, *24, *25, *26, *27, *29, *31,
*32, *33, *34, *35, *36, *37, *38, *39, *40, *43, *44, *45,
*46, *49, *50, *52, *54/1, *54/2, *55, *56, *57, *58,
*59/1, *60, *61, *63, *64, *65, *66, *68, *69, *72, *75,
*76, *77, *78, *80, *81, *82, *84, *86, *87, *88, *89, *90,
*91, *92, *94/1, *94/2, *94/3, *95, *96, *97, *98, *99,
*101, *102, *105, *106, *107, *108/1, *108/2, *113,
*114, *115, *116/1, *116/2, *117, *118, *120, *121,
*233, *265, *267, *260, *270, *290, *303, *309, 1, 3, 4,
5, 6/1, 6/5, 9, 10, 12, 13, 14 del, 15 del, 16, 17 del, 18,
19, 20 del, 21/1 del, 22/1 del, 33 del, 34 del, 36 del, 37
del, 38 del, 40 del, 41 del, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57/1, 57/2, 58, 59/2, 60, 62/2,
63, 63/1, 66, 68, 80, 84 del, 86, 89, 91, 92, 93, 105,
107, 108/1, 108/2, 108/3, 111, 115,. 116, 118, 121/1,
123 del, 125 del, 131 del, 180, 269 del, 270 del, 271
del, 273 del, 281 del, 324, 770/2 del, 783/2 del, 784/3
del, 861 del, 862 del, 3780/1 del, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati na podlagi
spomeniškovarstvenih smernic programske zasnove za prenovo starejšega dela ter ureditveni načrt;
LP1 – S2 – S2 Retje: – del naselja s strnjeno mešano
gradnjo s centralnimi funkcijami
*48, *70, *71, *123 *124, *130, *131, *134, *135,
*136, *140, *141, *144, *145, *147, *148, *149, *150/1,
*150/4 *154, *159, *219, *232, *242, *248, *249, *259,
*263, *264, *271, *272, *278, *286, *287, *300, *304,
*305, *315, *319, *329, *345, *830, 23/1, 23/2, 23/3,
23/4, 34 del, 122,131 del, 133/1, 133/2, 133/3, 136/2,
138/1, 138/2, 139, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2,
140/3, 141/1, 141/2, 141/3, 143/1, 144/1, 144/2,
144/10, 145, 145/1, 145/2, 146, 147, 148/1, 148/2,
149, 150, 151, 152, 153, 153/1, 154/1, 154/2, 155/1,
155/2, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 168, 171, 173,
176/1, 176/2, 184, 185, 187, 188/2, 188/4, 188/5,
188/6, 188/7, 188/8, 189/1, 189/3, 189/4, 191/2,
197/1 del, 197/2, 197/3, 198 del, 198/1 del, 203/1,
208, 209/2 del, 210 del, 212/1 del, 212/2, 212/3,
215/1, 215/2, 217, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 220,
221, 230/1, 232, 234, 237, 240/1 del, 252, 253, 258,
259 del, 260/1 del, 260/2, 261 del, 262 del, 263 del,
264 del, 265 del, 266 del, 267 del, 269, 270, 271, 281,
806/2, 3778/220, 3778/131 del, 3779/30 del,
3779/31, 3779/32, 3779/34, 3779/35, 3779/36,
3779/64, 3779/65, 3792/1 del, 3793/1 del, 3793/5,
3841 del, vse k. o. Retje.
Območje je opredeljeno kot urbanistični spomenik,
zato je nujno za vsak poseg predhodno pridobiti strokovne
smernice pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine. Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja
podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v obcestni prostor s primernim
odmikom, zaledna pozidava se oblikuje kot dopolnitev osnovne linije,
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– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti s centralnimi funkcijami naj se oblikovno prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP – v nagnjenem terenu ali
P+N+dP – v ravnem terenu),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov, ki so locirani na neizpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin;
Retje – kmetijske površine “2” znotraj naselja
197/1 del, 198 del, 198/1 del, 205 del, 206/1 del,
209/1 del, 209/2 del, 210 del, 212/1 del, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– ohranjajo se varovana kmetijska zemljišča znotraj naselja kot krajinski element,
– sprememba namembnosti ni dovoljena.
LP1 – S2 – S3 Retje: – del naselja s strnjeno pretežno
stanovanjsko gradnjo
*157, *158, *250, 155, 156, 188/1 del, 188/3,
189/2 del, 189/5, 191/1 del, 192/2 del, 197/1 del, 205
del, 234, 3455 del, 3464/1 del, 3466 del, 3778/152 del,
3779/29 del, 3779/36 del, 3779/37 del, 3779/38,
3779/48 del, 3779/49 del, 3779/50, 3779/51 del,
3779/52 del, 3779/53, 3779/59 del, 3779/61,
3779/62 del, 3779/63del, 3793/2 del, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela ter
arhitektonsko oblikovalska sanacija,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati programske
zasnove za skupinsko gradnjo ter zazidalni načrt,
– za obstoječo pozidavo pa velja:
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP – v nagnjenem terenu ali
P+N+dP – v ravnem terenu),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani, strehe naj bodo enotno
oblikovane ali kot podaljški obstoječih strešin.
LP1 – S2 – S4 Retje: – del naselja s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo
*125, *126, *205/2, *230/3, *231, *240, *246,
*247, *261, *262, *268, *273, *280, *282, *288, 192/2
del, 197/1 del, 203/3, 205del, 205/3, 206/1 del, 209/2,
223, 240/1 del, 242 del, 243/2, 249/1 del, 249/2,
250/1, 250/3, 250/4, 253, 254/1, 254/2, 254/3,
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277/2 del, 278 del, 279 del, 280 del, 290 del, 291/1 del,
291/2, 292, 293/1, 293/2, 294, 303/1 del, 303/2,
304/2, 305/2, 315, 317 del, 318 del, 319/1 del, 319/2,
320/1 del, 320/2, 328/1 del, 328/2, 329/2, 332, 334,
343/2 del, 3778/31, 3778/211, 3778/217, 3778/218
del, 3778/223, 3778/225, 3778/232, 3778/233,
3792/2 del, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati programske
zasnove za skupinsko gradnjo in dopolnitev prometnega
skeleta ter zazidalni načrt,
– za obstoječo pozidavo pa velja:
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP – v nagnjenem terenu ali
P+N+dP – v ravnem terenu),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti ne ovirajo glavnih prometnih
tokov in niso na vizualno izpostavljenih legah v velikostnem
okviru okoliške pozidave, po možnosti delno vkopani,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani, strehe naj bodo enotno
oblikovane ali kot podaljški obstoječih strešin.
LP1 – S2 – S5 Retje: – del naselja s strnjeno mešano
gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi
*310, *311, *312, *313, *314, *317, *321, *325,
*329, 301, 320/1, 320/2, 331, 389, 391, 397 del, 399
del, 419 del, 440 del, 441del, 442 del, 443 del, 444 del,
445 del, 450/1, 450/2 del, 452/1, 452/2, 3778/112,
3778/113, 3778/115 del, 3778/116, 3778/117,
3778/120, 3778/121, 3778/122 del, 3778/123 del,
3778/126 del, 3778/127, 3778/189 del, 3778/190,
3778/191,
3778/192,
3778/193,
3778/194,
3778/195,
3778/196,
3778/197,
3778/198,
3778/199 del, 3778/201, 3778/202, 3778/203,
3778/204 del, 3778/208, 3778/209, 3778/210,
3778/211 del, 3778/212, 3778/213, 3778/214,
3778/215 del, 3778/216, 3778/221del, 3778/222,
3778/234, 3778/235 del, 3778/236 del, 3792/2 del,
3793/1 del, 3837 del, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati programske
zasnove za skupinsko gradnjo in dopolnitev prometnega
skeleta ter zazidalni načrt,
– za obstoječe objekte pa velja:
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti z dopolnilnimi funkcijami naj se oblikovno
prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP – v nagnjenem terenu ali
P+N+dP – v ravnem terenu),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
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– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani, strehe naj bodo enotno
oblikovane ali kot podaljški obstoječih strešin.
Retje – gozdne površine znotraj naselja
3778/218 del, 3778/124, 3778/125, 3778/128,
3778/230, 3793/1 del, vse k. o. Retje.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– varovana gozdna zemljišča znotraj naselja kot krajinski element.
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70. člen
Srednja vas

LP1 – S5

Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Srednja vas z večimi prostorsko-planskimi celotami, ki
vključujejo naslednje parcele:
LP1 – S5 – S1 Srednja vas:
del naselja s strnjeno mešano gradnjo z dopolnilnimi
dejavnostmi
*22, *207, *229, *284, *285, *316, *1193/3, 311,
1186/1, 1186/2 del, 1190/1, 1190/2, 1191/1 del,
1193/1 del, 1193/2, 1194/2,1194/3, 1195/3, 1197/3,
2136 del, 3737 del, vse k. o. Hrib,
in
1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 235,
241, 243, 244/1, 244/2, 245, 246 del, 247, 248/2,
3773 del, 3880, vse k. o. Travnik.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– za obstoječe objekte pa velja:
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti z dopolnilnimi funkcijami naj se oblikovno
prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP – v nagnjenem terenu ali
P+N+dP – v ravnem terenu),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani, strehe naj bodo enotno
oblikovane ali kot podaljški obstoječih strešin.
LP1 – S5 -S2 Srednja vas:
del naselja s strnjeno mešano stanovanjsko in kmečko
zazidavo
*245, *258, 1, 1/1, 1/4, 2, 3, 4, 5/1, 6, 7/1, 7/2,
8/1, 8/2, 8/4, 8/12, 8/17, 10, 12, 59/1, 59/2, 59/4,
59/5, 59/7, 62, 221, 224, 254, 3737, 3738 del, vse k.
o. Travnik.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačije skladno z oblikovanostjo terena,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
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– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno na oblikovanost terena (max. dK+P+M),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in osi oken in vrat tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov na neizpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
LP1 – S5 – S3 Srednja vas:
– naselje ali del naselja s strnjeno mešano stanovanjsko in kmečko zazidavo
*119, *120, *121, *122, *125, *127, *129, *130,
*133, *134, *136, *137, *139, *140, *141, *142, *228,
*242, *295, 110, 117, 118, 120, 132, 137/3, 289, 309,
310, 312, 1193/1 del, 1194/1 del, 1195/2 del, 1197/1
del, 1197/2, 1198 del, 1199 del, 1201 del, 1202, 1206,
1207, 1242 del, 1243 del, 1244 del, 1272/1 del,
1272/2, 1274 del, 1275 del, 1277 del, 1280/1 del,
1280/2, 1281 del, 1282/1 del, 1282/2, 1283 del, 1288
del, 1290 del, 1291, 1293 del, 1294 del, 1295, 1296,
1297 del, 1300 del, 1301, 1302, 1303/2 del, 1312 del,
1314, 1315, 1316, 1318/1, 1318/2, 1321/1 del,
1321/3, 1321/4, 1321/5, 2132/2 del, 2134/1 del,
2134/2 del, 2135/1 del, 2135/2 del, 2152, vse k. o.
Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačije skladno z oblikovanostjo terena,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno na oblikovanost (max. dK+P+M),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in osi oken in vrat tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
71. člen
6

Šegova Vas

LP1 – S3

Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Šegova Vas vključuje naslednje parcele:
Šegova Vas:
– naselje s strnjeno mešano stanovanjsko in kmečko
zazidavo
*143, *144/1, *144/2, *146, *147, *150, *151,
*152, *153, *154, *155, *156, *163, *164, *166, *167,
*168, *171, *172, *173, *175/1, *175/2, *176, *177,
*180, *181, *195, *196, *197, *198, *219, *240, *241,
*243, *244, *245, *324, *293, 152, 158, 162, 220, 200,
223, 233, 267, 300, 302, 307, 308, 1247 del, 1249 del,
1251 del, 1253/1 del, 1253/3, 1254 del, 1255/1 del,
1256 del, 1261/2 del, 1263, 1407, 1409 del, 1411 del,
1414 del, 1415 del, 1416 del, 1417 del, 1422, 1488 del,
1500, 1501, 1502/1, 1502/2 del, 1503/1, 1503/2 del,
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1504/1, 1504/2 del, 1511/3 del,1514 del, 1516/2,
1518/1 del, 1518/2, 1518/3, 1519/1 del, 1519/2,
1519/3, 1520, 1525/1, 1525/2, 1526 del, 1530/2,
1530/3, 1533/1, 1533/2, 1534/1 del, 1534/2, 1537,
1539, 1541/1 del, 1541/2 del, 1541/3, 1542 del, 1544,
1545/1, 1545/2, 1547/1, 1547/2 del, 1547/3 del,
1548, 1556/1 del, 1556/8, 1556/9, 1556/10,
1556/11, 1556/12, 1556/67 del, 1556/68 del,
1556/86, 1556/88, 1556/93, 1556/95, 1557 del,
1557/14, 1557/15 del, 1558, 1559, 1562 del, 1563
del, 1564 del, 1565 del, 1569, 1570/2, 1571/1, 1571/2,
1572 del, 1573 del, 1957/42 del, 2132 del, 2133 del,
2137/2 del, 2155 vse k. o. Hrib.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačije skladno z oblikovanostjo terena,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– za objekte v osrednjem delu je nujno upoštevati spomeniškovarstvene smernice,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno na oblikovanost (max. P+M),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in osi oken in vrat tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov in niso na vizuelno izpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
72. člen
7

Travnik

LP1 – S6

Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Travnik z večjimi prostorsko-planskimi celotami, ki vključujejo naslednje parcele:
LP1 – S6 – S1 Travnik:
del naselja s strnjeno mešano gradnjo s centralnimi
funkcijami
*78, *82, *99, *103, *105, *106, *260, *264, *158/1,
16, 23, 26/2, 27, 28, 28/2, 30 del, 30, 33, 35, 37, 39,
41, 42, 44, 45, 49, 50, 56/1, 56/2, 56/3, 61, 62/1,
62/2, 64, 66, 68, 69, 71, 71/2, 72, 73, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87/1, 88, 90, 91, 92, 95, 96,
98, 99, 100, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 112/1,
112/2, 113, 114, 115/2 del, 115/3, 117, 118, 119,
120, 121, 123, 125/1, 125/2, 125/4, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134 del, 137, 138, 139, 141,
142 del, 143, 144, 145 del, 148/1, 148/2, 149, 150,
151, 153, 158/2, 158/3, 159/2 del, 161, 163, 167/1
del, 167/2, 170 del, 172 del, 179 del, 180 del, 181 del,
195, 211, 218, 219, 228, 229, 231, 232, 242, 242/1,
242/3, 242/4, 242/6, 242/7, 242/9, 243, 244, 253,
253/2 del, 258, 266, 267, 275 del, 275/1, 275/2, 276
del, 304, 306 del, 307 del, 308 del, 309 del, 310 del,
311 del, 312 del, 313 del, 316 del, 318 del, 319 del,
326/1, 326/2, 327, 328, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 340, 347/1, 348/1, 348/2, 351, 353, 354,
357, 361, 362/1 del, 368 del, 371 del, 372/1 del, 372/2,
376, 378, 384, 1566/1 del, 1567/2, 1567/3, 1568/1,
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1568/2, 1568/3, 1569/1, 3349, 3471/2, 1600/33 del,
1600/34 del, 3732 del, 3733 del, 3744 del, 3771/1,
3771/2, 3774 del, 3846, 3847, 3848, vse k. o. Travnik.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v obcestni prostor s primernim
odmikom, zaledna pozidava se oblikuje kot dopolnitev osnovne linije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,2 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti s centralnimi funkcijami naj se oblikovno prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov, so vkopani in so locirani na neizpostavljenih
legah,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali vkopani,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
LP1 – S6 – S2 Travnik:
del naselja s strnjeno mešano gradnjo z dopolnilnimi
dejavnostmi
*47, *265, 20/2, 21, 24, 24/2, 25/2, 28, 30 del,
46/2, 46/4, 57, 68, 70/2, 115/1, 115/2 del, 116/1,
116/2, 116/3, 142, 145 del, 146, 146/2, 148 del, 153
del, 179 del, 180 del, 181 del, 182, 222, 236, 240,
242/1 del, 242/2, 242/5, 246 del, 248/1, 251, 252,
253, 1600/33 del, 1600/34 del, 3772 del, 3774 del,
3773 del, 3851, vse k. o. Travnik.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– za obstoječe objekte pa velja:
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti z dopolnilnimi funkcijami naj se oblikovno
prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– gospodarski objekti so v zadostnem odmiku od
glavne komunikacije in so delno vkopani tako, da vizuelno
ne izstopajo,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani, strehe naj bodo enotno
oblikovane ali kot podaljški obstoječih strešin.
LP1 – S6 – S3 Travnik:
del naselja s strnjeno mešano gradnjo z dopolnilnimi
dejavnostmi

Uradni list Republike Slovenije
*214, *239, 7/43, 22, 23, 24, 25, 53, 55, 58, 60,
133, 134 del, 138, 141, 154, 156, 157 del, 159/1,
159/2 del, 162 del, 170, 175, 230, 243, 250, 274, 275,
1480 del, 1481 del, 1482 del, 1483 del, 1484/ 2 del,
1485/2 del, 1490 del, 1491 del, 1492 del, 1493/2 del,
1495/2 del, 1494 del, 1496 del, 1497 del, 1498 del,
1499 del, 1501/2, 1502 del, 1503 del, 1504 del, 1505
del, 1506 del, 1507 del, 1508 del, 1510 del, 1511 del,
1512 del, 1513 del, 1514 del, 1515/1 del, 1515/2,
1516 del, 1517 del, 1518 del, 1519 del, 1520 del,
1521/1 del, 1522/2 del, 1523/2 del, 1525/2 del, 1526
del, 1527 del, 1528 del, 1529 del, 1530 del, 1535/2,
1537 del, 1538 del, 1539/7 del, 1540 del, 1544 del,
1545 del, 1554, 1555 del, 1562 del, 1563 del, 1564 del,
1570, 1575, 1580 del, 1586/2 del, 1598/18 del,
1598/41, 1598/42, 1598/43, 1598/45, 1598/46,
1598/47, 3762 del, vse k. o. Travnik.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela,
– za obstoječe objekte pa velja:
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti z dopolnilnimi funkcijami naj se oblikovno
prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop
okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. dK+P+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti so praviloma locirani v sklopu
domačij vezanih na skupno dvorišče ter usklajeni z gabariti
okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani, strehe naj bodo enotno
oblikovane ali kot podaljški obstoječih strešin.
LP1 – I 2 Travnik 4:
del naselja s proizvodno funkcijami
*47/2, *48, 2, 8/8 del, 14/2, 173, 592, 598/1,
600/1, 602/1, 603/4, 604/1, 605/1, 605/3, 606,
607/1, 607/2, 608, 609, 610/1, 610/2, 611, 612/1,
613/1, 613/2, 614/1, vse k. o. Travnik.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov (obstoječih in predvidenih) na zemljišču,
– določila veljajo za vse vrste objektov znotraj proizvodnega kompleksa,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na zasnovo obstoječih objektov, vertikalni gabariti so prilagojeni obstoječi pozidavi,
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– pri novogradnjah, prenovitvah in zamenjavah tehnologij je nujno izdelati študijo požarne varnosti za proizvodni
kompleks in zagotoviti količino 10 l/s požarne vode.
Območje se nahaja v širšem varstvenem pasu (3) varovanja voda, zato je prepovedana gradnja novih industrijskih
obratov. Pri adaptacijah obstoječih objektov oziroma pri gradnji obrtnih objektov je potrebno predhodno pridobiti presojo
vplivov na okolje.
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LP1 – R1 Travnik 5:
del ob naselju z rekreacijskimi funkcijami
*18, 8/1, 8/7, 8/8 del, 8/9, 8/10, 8/11, 8/13,
8/14, 8/15, 8/16, 1332, vse k. o. Travnik.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju je dovoljena obstoječa raba,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati na podlagi
krajinskih in naravovarstvenih smernic programske zasnove
za novo namensko rabo – športni park ter ureditveni načrt.
73. člen
KS Draga
1

Črni Potok

LP2 – S8

– naselje sestavljeno iz domačij s pretežno kmečko
zazidavo
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Črni Potok je sestavljeno iz večih delov – skupin, ki
vključujejo naslednje parcele:
Črni Potok 1:
*27, *28, *29, *30, *31, *32, *33, *34/2, *35, *36,
34/1, 131, 543, 544, 545, 547, 561/2, 571, 575, 576,
577, 578, 582, 583 del, 610 del, 613, 614, 615, 617,
618 del, 634, 641, 2833/1 del, 2835/8 del, 2839/4 del,
vse k. o. Trava.
Črni Potok 2:
421 del, 424 del, 425 del, 426 del, 583 del, 593 del,
2833/1 del, vse k. o. Trava.
Črni Potok 3:
*24, 25, 26, 376 del, 377/2 del, 377/3, 384 del,
387 del, 388, 389/1, 389/2, 390del, 391 del, 414,
415/1 del, 448 del, 449, 452, 453, 2835/4 del, 2839/1
del, vse k. o. Trava.
Črni Potok 4:
22, 403/1 del, 403/2 del, 2835/3 del, vse k. o.
Trava.
Črni Potok 5:
20, 23, 23/2, 445 del, 446 del, 450 del, 472 del,
473 del, 485/2 del, 485/3 del, 487, 488/1, 488/2, 489
del, 489/3 del, 490 del, 491 del, 492 del, 518 del, 519
del, 520, 521, 522, 523 del, 524 del, 2835/5 del, vse
k. o. Trava.
Znotraj delov ureditvenih območij veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, skladno z razgibanim reliefom,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati v razmerju 1:2 ali več, z maksimalnim vertikalnim gabaritom P + P in max. kolenčnim
zidom 60 cm, kjer je pritličje na padajočem terenu delno
vkopano,
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
– ritem okenskih in vratnih odprtin naj bo podan z
večjimi osmi,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski in pomožni objekti so na zaledni strani,
gabariti teh objektov se prilagajajo okoliški pozidavi,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m2 požarne vode.
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74. člen
2

Draga

LP2 – S4

Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Draga z večjimi prostorsko-planskimi celotami, ki vključujejo naslednje parcele:
LP2 – S4- S1 Draga:
– del naselja s strnjeno mešano gradnjo z javnimi funkcijami
*2/1, *5, *7/1, *7/2, *8, *10, *12, *13, *14, *15,
*16, *17/1, *18/2, *22, *24/1, *24/2, *27, *38, *57,
*58, *59, *62, *63, *64, *223, *228, *237, *243, *513,
*561/2, *562, 2/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 20, 21/1,
21/2, 22/2, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 35, 36 del, 39, 40
del, 42 del, 43 del, 46, 85, 88, 89, 90, 97, 99, 236, 253,
367 del, 370 del, 372/1 del, 372/3, 373, 391/2, 483,
484/1, 484/2, 485/1, 485/2, 486, 487, 489 del, 495,
696, 497, 498, 500, 504, 506/1, 506/2, 508, 509,
510, 512, 514, 515, 516, 517, 549, 551/2, 554, 557,
559, 561/3, 563, 572, 604 del, 609 del, 610, 613/1,
613/2, 614 del, 617 del, 618 del, 621 del, 2624/1 del,
vse k. o. Draga.
Znotraj ureditvenega območja dela naselja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v obcestni prostor s primernim
odmikom, zaledna pozidava se oblikuje kot dopolnitev osnovne linije,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti z javnimi funkcijami naj se oblikovno prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit je prilagojen
okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
LP2 – S4 – S2 Draga:
– del naselja s strnjeno pretežno kmečko zazidavo
*2, *8, *11/1, *43, *61/2, *69, *70/1, *70/2, *71,
*72/1, *72/2, *74, *75/1, *75/2, *76, *76/2, *77, *222,
*261, *988/2, 32/1, 31, 32, 34, 36 del, 42 del, 43 del,
48/1, 48/2, 48/3, 50, 51, 52, 53, 54, 56 del, 57, 59/1,
59/2, 62 del, 66 del, 68 del, 69 del, 992, 993, 994, 995,
996, 997, 998/2, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1212/206, 1212/207, 2627/2 del, vse k. o. Draga.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij skladno z reliefom,
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču.
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno na oblikovanost terena (max. dK+P+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
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– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti niso na izpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru domačij,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
LP2 – S4 – S3 Draga:
– del naselja z mešano stanovanjsko in kmečko zazidavo
*23, *24, *25, *26, *27, *28, *29, *30, *31, *32, *33,
*34, *35, *36, *37, *43, *51, *54, *55, *149, *150, 114/2,
141, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152/1 del, 152/2
del, 155 del, 156, 157, 158, 160 del, 163 del, 164 del,
167 del, 168del, 169, 170 del, 174/1, 174/2, 178 del,
179 del, 331 del, 334 del, 341, 343 del, 351 del, 355
del, 362/1, 362/2, 363/1, 363/2, 364, 365, 366 del,
367 del, 372/1 del, 664 del, 2665, 2666, 356/1, 356/2,
356/3, vse k. o. Draga.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij ali v obcestni
prostor s primernim odmikom,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
75. člen
3

Lazec

LP2 – S1

– naselje s strnjeno mešano stanovanjsko in kmečko
zazidavo
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Lazec vključuje naslednje parcele:
*134, *135, *136, *138, *139, *140, *141, *142,
*143, 144/1, *144/2, *145, *146, *147/1, *147/2,
*147/3, *148, *149, *150, *151/1, *151/2, *151/3,
*152, *154, *155, *225, *226, *230, *231, *245, *246,
*255, *260, 71, 72, 188/1, 1516/2 del, 1516/6,
1516/7, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1732, 1733, 1734, 1737, 1738, 1855 del, 1856 del,
1857 del, 1858 del, 1859 delo, 1860 del, 1861 del,
1862/1 del, 1862/2, 1863 del, 1864/1 del, 1865 del,
1866 del, 1868 del, 1869, 1873, 1874, 1875/2 del,
1876, 1878/2, 1879/2, 1880/2, 1881/1, 1881/2,
1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1870, 1888,
1890, 1892, 1894 del, 1895, 1897, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902/2, 1902/3, 1903/2, 1904/1, 1904/2,
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1904/3, 1904/4, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913,
1914, 1915 del, 1916 del, 1917 del, 1918/1 del, 1921/2
del, 1924, 1928/71 del, 1928/72 del, 1928/129, 2020
del, 2024/2 del, 2624/1 del, vse k. o. Draga.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, skladno z razgibanim reliefom,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v okvir domačije in
tvorijo dvorišče, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru domačije in tvorijo rastoče gabarite k osnovnim objektom,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
76. člen
4
Novi Kot
LP2 – S9
– naselje sestavljeno iz domačij s pretežno kmečko
zazidavo
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Novi Kot je sestavljen iz večih delov oziroma skupin, ki
vključujejo naslednje parcele:
Novi Kot 1:
*100, 2279 del, 2228/3 del, 2280/3 del, 2339 del,
vse k. o. Draga.
Novi Kot 2:
*247, 2235/6 del, 2268 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 3 (Petrki):
*168, 2043 del, 2239 del, 2247/5 del, vse k. o.
Draga.
Novi Kot 4 (Štodli):
*170, *174, 239, 253, 258 del, 2244, 2245, 2246,
2267, 2272 del, 2642 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 5 (Turki):
*173, 195, 231, 2314 del, 2316 del, 2331/1 del,
2331/2, 2542 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 6 (Turkove livade):
2262 del, 2263 del, 2332 del, 2340/1, 2640/2,
2350 del, 2351 del, 2353/2 del, 2353/1 del, 2643/2
del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 7 (Pužeti):
*180, *187, 2348 del, 2350 del, 2366 del, 2367 del,
2644 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 8 (Frencki):
*183, *184, *185, 2242 del, 2256 del, 2261 del,
2343 del, 2643/2 del, 2643/3 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 9 (Mesto: Pargarji + Ožani + Košjaki):
*176, *178, *189, *190/1, *190/2, *191, *252,
2298 del, 2304 del, 2320 del, 2320/2 del, 2320/3 del,
2320/5 del, 2321, 2322, 2323, 2324, 2328/2, 2387,
2388 del, 2428/1 del, 2428/3 del, 2429/1, 2429/2,
2430, 2423 del, 2431 del, 2432, 2642 del, vse k. o.
Draga.
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Novi Kot 10 (Ob cesti):
*254, 2395/2 del, 2397, 2398, vse k. o. Draga.
Novi Kot 11 (Kindi):
*193, *194, 2409 del, 2410 del, 2413 del, 2415 del,
2419/1 del, 2646/3 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 12 (Cimpričov hrib – Znamenski):
*91, 2399, 2404/2, 2405 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 13 (Cimpričov hrib – Štormi):
*197, *198, *199, *200, *201, 2378 del, 2379 del,
2498 del, 2499, 2500 del, 2502 del, 2645 del, vse k. o.
Draga.
Novi Kot 14:
*204, *205, 2450, 2451, 2452, 2453 del, 2454 del,
2648 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 15:
*208, *209, *211, *238, 2546 del, 2549 del,
2550/1, 2550/2, 2551/1 del, 2652 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 16:
*224, *227, 215, 257, 2566/3, 2566/4 del, 2614/2
del, 2614/6 del, 2652 del, vse k. o. Draga.
Novi Kot 17 (Žervampi):
*174, *180, *181, 2286 del, 2291 del, 2640 del vse
k. o. Draga.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, zasnova domačije naj izoblikuje dvorišče,
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, vertikalni gabarit prilagojen
okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v okvir domačije,
– pomožni objekti so v okviru domačije in tvorijo rastoče gabarite k osnovnim objektom,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode;
77. člen
5

Podplanina

LP2 – S7

– naselje iz delov naselja s strnjeno pretežno kmečko
zazidavo
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Podlanina sestavlja več prostorsko-planskih celot, ki vključujejo naslednje parcele:
Podplanina 1:
*193, *194, *195, *196, *197, *198, *199, *268,
4639, 4640, 4641, 4642, 4643 del, 4644 del, 4645,
4645/1, 4645/2, 4647 del, 4648, 4650 del, 4698, 4699,
4700, 4748 del, 4750, 4896 del, vse k. o. Trava.
Podplanina 2:
*214, *216, *217, *218, *219, 4596/1, 4596/2,
4597 del, 4769, 4773/1, 4773/2, 4781 del, 4782/1
del, 4892 del, vse k. o. Trava.
Podplanina 3:
*200, *201, *202, *203, *204, 4308/1 del, 4308/2
del, 4308/3 del, 4309, 4341 del, 4882/2 del, vse k. o.
Trava.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
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– objekti se locirajo v okviru domačij, skladno z razgibanim reliefom,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, kjer je daljša stranica vzporedna s plastnicami, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. dK+P+M),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri v
posameznih delih tudi pravokotna na vzdolžno smer,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih razmerjih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v okvir domačije in
tvorijo dvorišče, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov – tudi delno vkopanih,
– pomožni objekti so v okviru domačije in tvorijo rastoče gabarite k osnovnim objektom – tudi delno vkopanih,
– objekti znotraj domačije naj bodo enotno oblikovani,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
LP2 – I1 Podplanina – mejni prehod:
– del naselja s strnjeno mešano gradnjo z javnimi funkcijami
*203, *206, *208, *209, *210, *211, *212/1,
*212/2, *213, *215, 46/5, 4326 del, 4327, 4328,
4331/2 del, 4373 del, 4550 del, 4551/1 del, 4552 del,
4553 del, 4554 del, 4555/1 del, 4556 del, 4557/1 del,
4558 del, 4559 del, 4617/1, 4617/2, 4619, 4621 del,
4690, 4890/3 del, 4890/4 del, vse k. o. Trava.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v obcestni prostor s poudarkom na
funkcionalni zasnovi mejnega prehoda,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzolžno (max.
P+N+dP) tvorijo skladno funkcionalno in oblikovno celoto,
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os ali oblikovno prilagojeni funkciji,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave, pomožni,
servisni in drugi objekti,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
78. člen
6

Podpreska

LP2 – S2

– naselje s strnjeno mešano gradnjo z dopolnilnimi
dejavnostmi
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Podpreska vključuje naslednje parcele:
Podpreska:
*78, *79, *80, *81, *82, *83, *85, *86, *87, *88, *90,
*92, *93, *94, *97, *98, *100, *101, *102/1, *103, *104,
*105, *106, *107, *108/1, *108/2, *111, *113, *114,
*115, *117, *118, -*119/1, *119/2, *122, *123, *125,
*128/1, *128/2, *129, *130, *132, *133/1, *133/2,
*131/1, *131/2, *232, *234, *235, *241, *243, 843/1,
843/2, 843/3, 844/2, 844/3, 846 del, 847 del, 848/1
del, 848/2, 851/1 del, 852/1 del, 853/1 del, 854/3,
857/1, 857/2, 858/2, 860/2, 860/3, 860/5, 861/2,
861/3, 861/4, 861/10, 862, 863/1, 863/2, 864, 865,
866, 867, 869, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 872/1,
873, 874, 875, 876/1, 876/2, 878, 879/1, 879/2, 880,
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881, 882/1, 882/3, 882/2, 883, 884, 885/1, 886,
1337, 1338, 1340/1, 1342, 1344, 1350, 1352 del,
1354 del, 1355, 1356, 1358/2 del, 1359 del, 1516/3,
1516/4, 1516/5, 1516/8 del, 1679/1 del, 1679/2,
1680/2, 1682/1 del, 1682/2, 1683, 1688/1, 1688/2,
1689//, 1689/2, 1690, 1691, 1693, 1696, 1697, 1698,
1700 del, 1704, 1705, 1708, 1709 del, 1711 del, 1713,
1714, 1715, 1716 del, 1717, 1718, 1719, 1720, 1722,
1928/1 del, 1928/4, 2624/1 del vse k. o. Draga.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v obcestni prostor s primernim
odmikom, zaledna pozidava se oblikuje kot dopolnitev osnovne linije v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
79. člen
7

Pungert

LP2 – S10

– naselje sestavljeno iz domačij s pretežno kmečko
zazidavo
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Pungert vključuje naslednje parcele:
Pungert:
*4, *6, *9, *12, *13, *14, *15, *16, *17, *18, *19,
169 del, 170 del, 171 del, 172 del, 229 del, 265, 266,
267, 268, 269 del, 270 del, 271 del, 273/1, 273/2, 274
del, 275 del, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287 del, 288, 289, 290, 291,
292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1 del, 302, 303, 304,
305 del, 312 del, 313 del, 314 del, 2835/1 del, 2835/2
del vse k. o. Trava.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij skladno z reliefom,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. dK+P+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
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– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov – lahko delno vkopani,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
80. člen
8

Srednja vas pri Dragi LP2 – S5

– naselje sestavljeno iz dveh delov s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Srednja vas pri Dragi z dvema prostorskima-planskima
celotama, ki vključujeta naslednje parcele:
LP2 – S5 – S1 Srednja vas:
*3, *16, *75, *78, *79, *80, *81, *82, *84, *85, *86,
*87, 97, *98, *99, *100, *101, *102, *103, *104, *105,
*106, *107, *108, *109, *110, *111, *112, *113, *114,
*115, *116, *117, *118, */119, *120, *121, *122, *123,
*124, *125, *128, *129, *264, 68, 69, 2252, 2261 del,
2262, 2265/1, 2266, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274,
2275 del, 2282/1 del, 2282/2, 2305 del, 2306, 2307,
2308 del, 2309 del, 2310, 2311, 2312, 2313 del, 2314
del, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319 del, 2320 del, 2321,
2322, 2323, 2324 del, 2325 del, 2326, 2327, 2330,
2332, 3208 del, 3215 del, 3216, 3217, 3220 del, 32325,
3226/1, 3226/2, 3227, 3234 del, 3235, 3239, 3240
del, 3241, 3245, 3252 del, 3254 del, 3259 del, 3260/2,
3263 del, 3265 del, 3267 del, 3268, 3270, 3274 del,
4000 del, vse k. o. Trava.
LP2 – S5 – S2 Srednja vas 2:
*40, *65, *66, *67, *69, *70, -*71/1, *71/2, *72,
*73, *74, *68/1, *68/2, *101, *130, *131, *257, *258,
*265, *266, *278, *282, *293, 1090 del, 1091 del, 1096,
1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104/1, 1104/2,
1104/3, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3,
1108/4, 1108/7, 1109, 1110, 1112, 1113, 1112, 1114,
1118, 1119/1 del, 1119/3, 1119/6 del, 1119/7, 1123
del, 1124, 1125 del, 1126, 1127 de3l, 1128, 1129 del,
1131 del, 1132 del, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225 del,
2226 del, 2238, 2239, 2241, 2250/3, 2251/1, 2285
del, 2286, 4012/2 del, 4876 del, 4912/1 del, vse k. o.
Trava.
Za oba dela ureditvenega območja naselja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij skladno z razgibanim terenom,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov na njegovo zaledno stran,
– pomožni objekti so v okviru celovite zasnove domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
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– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
81. člen
9

Stari Kot

LP2 – S3

– naselje sestavljeno iz domačij s pretežno kmečko
zazidavo
Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Stari Kot vključuje naslednje parcele:
Stari Kot:
*108, *138, *139, *142/1, *143, *144, *145, *146,
*147, *148, *149, *151, *154, *155, *156/1, * 156/2,
*183/1, *183/2, *184, *185, *186, *187/1, *187/2,
*189, *191, *192, *271, *275, *276, *277, *132, * 133, *
133/1, *134, *135, *136, *137, 33/1, 51, 53, 70, 86,
103/1, 107, 109, 142/2, 155, 157, 166, 182, 272,
3293 del, 3294, 3296/2 del, 3296/3, 3297/2 del,
3297/3, 3300 del, 3304 del, 3306, 3634 del, 3648 del,
3649, 3650, 3652, 3653 del, 3656, 3663, 3663/2 del,
3666, 3667 del, 3668/1 del, 3669 del, 3671, 3673 del,
3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681/1, 3681/2, 3682,
3683, 3684, 3685, 3699 del, 3694/1, 3694/2, 3695/1
del, 3695/2, 3695/3 del, 4071, 4075/2, 4081/2, 4082,
4101/2, 4102/1, 4102/2, 4103/2, 4105, 4106, 4111,
4112, 4113 del, 4123 del, 4134, 4146/1, 4146/2, 4147,
4148, 4149/1, 4149/2, 4150, 4151, 4152, 4153/2,
4894 del, 4901 del, 4901/2, vse k. o. Trava.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osnovne smeri naselja, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi (max. P+N+dP),
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti niso na izpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov v okviru domačije,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
82. člen
10

Trava

LP2 – S6

Prostor, ki je opredeljen kot ureditveno območje naselja Trava z večimi prostorskimi-planskimi celotami, ki vključujejo naslednje parcele:
LP2 – S8 – S1 Trava: del naselja s strnjeno mešano
gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi
*1, *4, *5, *6, *8, *9, *11, *13, *14, *15, *17, *18,
*19, *21, *22, *23, *26, *27, *30, *31, *36, *37, *38,
*39/1, *39/2, *40, *44, *45, *46, *47, *51, *52, *53, *54,
*56, *59, *61, *62, *64, *258, *261, *279, 5/1, 5/2, 5/3,
6/2, 10/1, 10/3, 41, 43, 61, 62, 63, 65 del, 69 del, 70,
71, 72, 75, 82, 83, 100, 103/1, 104, 107,108 del, 114,
115, 113, 120 del, 121 del, 122 del, 123 del, 124 del,
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126 del, 135 del, 140 del,144 del, 147 del, 152 del, 164,
165, 166, 246, 283, 153 del, 296 del, 302/1 del, 302/2
del, 308 del, 309 del, 310 del, 318 del, 1572/1, 1578/3,
1757/1, 1757/2, 1758/1, 1758/2, 1759, 1760 del,
1572 del, 1797/4 del, 1813/3, 1813/4 del, 1814 del,
1815 del, 1822, 1824 del, 1825 del, 1827 del, 1828 del,
1829, 1830 del, 1834 del, 1841, 1845/1 del, 1845/2
del, 1849 del, 1846 del, 1848 del, 1850 del, 1852, 1854
del, 1855, 1859 del, 1860/1, 1860/2, 1861/1 del,
1861/2 del, 1865, 1866/2 del, 1867/1 del, 4877 del,
4879/1 del, 4881 del, vse k. o. Trava.
Vsi posegi so dovoljeni le s soglasjem strokovne spomeniško-varstvene službe. Znotraj ureditvenega območja
veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, skladno z oblikovanjem uličnega niza,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati v razmerju 1:1,6 ali več, z
maksimalnim vertikalnim gabaritom P + P in max. kolenčnim
zidom 60 cm,
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
– ritem okenskih in vratnih odprtin naj bo podan z
večimi osmi,
– zunanja stopnišča naj bodo pod napuščem,
– v enakih okvirih so dozidave in nadzidave,
– gospodarski in pomožni objekti so na zaledni strani,
gabariti teh objektov se prilagajajo okoliški pozidavi,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
LP2 – S8 – S2 Trava: del naselja s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo
*139, 108 del, 111, 1142 del, 116, 117, 118, 119,
125, 127, 128, 129, 130, 135 del, 137, 140 del, 153
del, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, vse k. o. Trava.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo na nove parcele tako, da ohranjajo
kontinuiteto naselja s primernim odmikom od dovoznih prometnic, zaledna pozidava se oblikuje v domačijo,
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojen okoliški pozidavi oziroma max. P+N+dP,
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– gospodarski objekti se vklopijo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem stanovanjskih objektov,
– pomožni objekti so v okviru domačij,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
LP2 – S8 – S3 Trava:
del naselja s strnjeno pretežno kmečko zazidavo
*2, *3, 6/1 del, 8 del, 9 del, 10, 11, 12 del, 13, 14,
15/1 del, 15/2 del, 16, 17, 18, 19, 1572/1, 1730 del,
1731/2, 1731/1 del, 1732, 1747, 1748, 1749, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754 del, 1755, 1756, vse k. o.
Trava.
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Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo na nove parcele tako, da ohranjajo
kontinuiteto naselja s primernim odmikom od dovoznih prometnic, zaledna pozidava se oblikuje v domačijo,
– zemljišče naj bo vsaj 1,7 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno ali prečno
na osrednjo komunikacijo, vertikalni gabarit prilagojeni okoliški pozidavi oziroma max. P+N+P,
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri,
posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– dozidave in nadzidave so v enakih zasnovah,
– gospodarski objekti se locirajo na vizuelno neizpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru domačij,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– objekti ne smejo zapirati dostopnost ostalih zemljišč,
– rezervoar za vodo mora v vsakem trenutku zagotavljati najmanj 30 m3 požarne vode.
VIII. KONČNE DOLOČBE
83. člen
Občinski organ, pristojen za urejanje prostora, lahko
pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg v
prostor zahteva analizo širših prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno:
– za ugotavljanje in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotavljanje morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše
obdobje,
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom prostora glede razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi onemogočili
nevarnost racionalne izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Občinski organ lahko v navedenih primerih lokacijsko
dovoljenje za nov poseg v prostor pogojuje s predhodno
ureditvijo širših prostorskih pogojev.
Upravni organ mora pred izdajo lokacijskega dovoljenja obravnavati skupaj s pristojnimi organi in organizacijami
vse kompleksnejše posege v prostor, ki po podrobnih merilih in pogojih za posamezna območja urejanja in morfološke
enote zahtevajo strokovno preverbo.
84. člen
S tem odlokom preneha veljati odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planskih celot R 4 Loški
Potok (Skupčinski Dolenjski list, št. 9/88) za območje Krajevne skupnosti Loški Potok.
85. člen
Prostorski ureditveni pogoji so delovnim ljudem in občanom in organizacijam skupnostim stalno na vpogled na
Občini Loški Potok ter na obeh pristojnih upravnih enotah.
86. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.
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87. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350/98-8
Loški Potok, dne 19. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

MEDVODE
589.

Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Medvode

Na podlagi 13. in 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popravek in 42/94
– odločba US) in 11. ter 17. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine
Medvode na 3. seji dne 15. 12. 1999

ODLOK
o dodeljevanju socialnih pomoči
v Občini Medvode
1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji in postopki dodelitve socialnih pomoči v Občini Medvode.
2. člen
Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim
prebivališčem v Občini Medvode, ki jim je zaradi trenutne
materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne
stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko
povečan za 20% od cenzusa, z upoštevanjem socialnih
razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem odloku denarna
pomoč.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi
dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem
varstvu.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin;
– plačilu šolskih kosil osnovnošolcem;
– plačilu letovanj in šole v naravi osnovnošolcem;
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne,
pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– plačilu najemnine za stanovanje;
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
5. člen
Znesek denarne pomoči je najmanj 10.000 tolarjev in
največ do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o
socialnem varstvu, povišana za 20%.
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Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu šolskih kosil,
se določi do cene, ki jo zaračunava šola.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za šolska kosila, letovanja in šolo v naravi ter
v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske
porabe, se krijejo stroški neposredno izvajalcu.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem
znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku, ali se mu ne
dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni
ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno,
da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z
upravičencem.
7. člen
Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega odloka vendar ne več
kot za 100% ter za šolska kosila otrokom brez stalnega
prebivališča v občini.
8. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča
Center za socialno delo Ljubljana-Šiška na podlagi tega
odloka in na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Občino Medvode.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči
na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči«
pri Centru za socialno delo Ljubljana-Šiška, enota Medvode.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s
tem odlokom.
Center za socialno delo Ljubljana-Šiška, enota Medvode preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku tridesetih dni
odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper sklep Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška,
enota Medvode je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku
osmih dni po prejemu sklepa. O pritožbi zoper sklep Centra
za socialno delo Ljubljana-Šiška, enota Medvode odloča
župan Občine Medvode.
9. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Medvode.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0308/99
Medvode, dne 15. februarja 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
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590.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
porabnikov v letu 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine
Medvode na 2. seji dne 2. februarja 1999 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih
porabnikov v letu 1999
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja
proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine
Medvode za leto 1999.
2. člen
Proračunskim porabnikom se za financiranje njihove
dejavnosti mesečno nakazuje sredstva v višini do 1/12 sredstev, ki so jih prejeli v letu 1998. Če so bila prejeta sredstva
višja od določenih v proračunu, se upoštevajo slednja, razen pri sredstvih za materialne stroške občinske uprave.
V sredstva iz prejšnjega odstavka spadajo sredstva za:
– plače s prispevki in davki;
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za
prevoz, regres za prehrano);
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane na
osnovno delovanje porabnika.
3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo oddelka za
proračun in finance posredovati podatke iz prejšnje točke.
Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim financiranje začasno ustavi.
4. člen
Ne glede na določilo 2. točke tega sklepa, se v polnem
znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 1998 na osnovi
proračuna za leto 1998 in v tem letu niso mogli biti plačani.
Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 1999 in financirajo iz
prenešenih sredstev iz leta 1998.
Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do
izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 1998 poravnajo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova
likvidnost to omogočata.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati
novih investicij.
6. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 1999.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 339/99
Medvode, dne 2. februarja 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
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591.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za
leto 1999

Na podlagi 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96) in 17. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95)
je Občinski svet občine Medvode na 2. seji dne 2. 2. 1999
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Medvode za leto 1999
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 1999 znaša 0,036 tolarja.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 340/99
Medvode, dne 2. februarja 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

OPLOTNICA
592.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Oplotnica v letu 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in
26/97) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94), ter 34.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98)
je Občinski svet občine Oplotnica na 2. seji dne 4. 2. 1999
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Oplotnica v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Oplotnica za leto 1999,
vendar najdlje do 31. 3. 1999, se financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah na podlagi proračuna Občine Slovenska Bistrica, in
sicer za naloge in namene, kot v letu 1998. V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij, ki so v
teku.
2. člen
Financiranje Občine Oplotnica bo do sprejema proračunov občin Slovenska Bistrica in Oplotnica potekalo v skladu s 34.a členom zakona o financiranju občin. Na ločenem
računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za začasno
financiranje nalog občin Slovenska Bistrica in Oplotnica se
do sprejema proračunov obeh občin razporejajo vsi prihodki
občin Slovenska Bistrica in Oplotnica, razen prihodkov po
drugem odstavku 25. člena zakona o financiranju občin.
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Odredbodajalca ločenega računa proračuna Občine
Slovenska Bistrica sta župana občin Slovenska Bistrica in
Oplotnica, dr. Ivan Žagar in Vladimir Globovnik. Župana
lahko za razpolaganje s sredstvi na žiro računu pooblastita
druge osebe in o tem obvestita Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet.
3. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna Občine Oplotnica za leto 1999.
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6. člen
Odredbodajalec za izvajanje proračuna Občine Oplotnica je župan Vladimir Globovnik.
7. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in velja do sprejema statuta Občine Oplotnica.
Oplotnica, dne 4. februarja 1999.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Oplotnica, dne 4. februarja 1999.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

593.

Statutarni sklep o delovanju Občine Oplotnica
do sprejema statuta občine

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 6/94. – odl. US, 45/94, 73/95,
57/94, 14/95, 20/95, 64/95 – odl. US in Uradni list RS,
št. 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Oplotnica na 2. seji dne 4. 2. 1999
sprejel

STATUTARNI SKLEP
o delovanju Občine Oplotnica do sprejema
statuta občine
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema
statuta Občine Oplotnica, uredijo zadeve statutarne narave,
ki so potrebne za nemoteno delovanje Občine Oplotnica v
prehodnem obdobju do sprejema občinskega statuta.
2. člen
Sedež Občine Oplotnica je v Oplotnici, Grajska c. 1.
3. člen
Pečat Občine Oplotnica je okrogle oblike, premera
35 mm. Pečat ima ob gornjem robu napis OBČINA, ob
spodnjem robu pa OPLOTNICA.
4. člen
S tem statutarnim sklepom se podaljša smiselna uporaba in veljavnost predpisov Občine Slovenska Bistrica in
njenih organov, kolikor Občinski svet občine Oplotnica ne
sprejme svojega sklepa.
5. člen
Občina Oplotnica pooblašča Občino Slovenska Bistrica in soglaša, da bo ta v prehodnem obdobju, do vzpostavitve lastne uprave in drugih ustreznih javnih služb, zagotavljala izvajanje enotnega in celovitega sistema delovanja javnih
služb in podjetij na področju komunalne infrastrukture, na
področju osnovnega šolstva in otroškega varstva na celotnem območju Občine Oplotnica.

POSTOJNA
594.

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov
funkcionarjem Občine Postojna, članom
nadzornega odbora Občine Postojna, članoma
sosveta ter zunanjim članom delovnih teles
občinskega sveta

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98, odl. US; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, obv. razl. 63/95, 9/96 in 44/96) in 16. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98 in 84/98) je Občinski svet občine Postojna na 2. seji
dne 28. 12. 1998 in po ponovni obravnavi na 3. seji dne
10. 2. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o določanju plač in drugih prejemkov
funkcionarjem Občine Postojna, članom
nadzornega odbora Občine Postojna, članoma
sosveta ter zunanjim članom delovnih teles
občinskega sveta
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plače, nadomestila plače in povračila stroškov funkcionarjev Občine Postojna in
sejnine ter povračila stroškov članom nadzornega odbora
Občine Postojna, članoma sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta.
2. člen
Funkcionarji Občine Postojna so župan, podžupani in
člani občinskega sveta.
3. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ima poleg
pravice do plače tudi pravico do povračila stroškov ter pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka,
kolikor se mu plača oziroma zaslužek zaradi opravljanja funkcije zmanjša.
Nadomestilo plače se izplača za čas, ko funkcionar, ki
opravlja funkcijo nepoklicno, zaradi opravljanja funkcije izgubi plačo na delovnem mestu in podjetje, druga organizacija, organ ali delodajalec, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, predloži zahtevek za povračilo izgubljene plače Občini Postojna.
Funkcionarju, ki opravlja funkcijo nepoklicno in kot
samostojni podjetnik ali podjetnik v lastnem podjetju oprav-
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lja dejavnost, se izplača nadomestilo izgubljenega zaslužka
na njegovo zahtevo.
Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova
od katere funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno plačuje
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
4. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo poklicno ima pravico
do plače in drugih osebnih prejemkov ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.
5. člen
Plača je sestavljena iz količnika za določitev plače,
dodatka za opravljanje funkcije (funkcijski dodatek) in dodatka za delovno dobo.
Plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in
količnikov v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za
I. tarifni razred, ki jo določa kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.
6. člen
Količnik za določitev plače župana znaša
7,5
Količnik za določitev plače podžupanov znaša
6,0
Količnik za določitev plače članom
občinskega sveta znaša
1,125
7. člen
Funkcionarji Občine Postojna so upravičeni do funkcijskega dodatka. Funkcijski dodatek znaša 50%.
8. člen
Funkcionarji Občine Postojna so upravičeni do dodatka za delovno dobo tako, da se jim plača poveča:
– za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar
največ do 20% ,
– za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, se
odstotek 0,5 poveča za 0,25 za vsako začeto leto delovne
dobe nad 25 let.
9. člen
V primeru, da župan in podžupani opravljajo funkcijo
nepoklicno, jim pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo
dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno.
Plača oziroma del plače podžupana v nobenem primeru ne sme presegati 80% plače oziroma dela plače župana,
plače članov občinskega sveta pa ne smejo presegati 15%
plače župana.
10. člen
Zunanji člani delovnih teles občinskega sveta, člana
sosveta načelnika upravne enote in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine.
V znesek sejnine je vštet tudi čas potreben za pripravo
na sejo in aktivnosti povezane s članstvom v komisiji oziroma
odboru.
Sejnine so določene v neto zneskih.
Za zunanje člane delovnih teles se štejejo člani, ki niso
občinski funkcionarji. Članoma sosveta pripada sejnina, kolikor nista občinska funkcionarja.
11. člen
Članom odborov in komisij pripada sejnina v višini:
– predsednik komisije ali odbora
7.000 SIT
– namestnik pred. komisije ali odbora
6.000 SIT
– član komisije ali odbora
5.000 SIT
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12. člen
Članoma sosveta načelnika upravne enote pripada sejnina v višini 7.000 SIT.
13. člen
Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini:
– predsednik
15.000 SIT
– namestnik
10.000 SIT
– član
7.000 SIT
14. člen
Sejnine po 11., 12. in 13. točki tega pravilnika pripadajo članom le v primeru udeležbe na seji delovnih teles.
Članoma sosveta pripada sejnina za udeležbo na sejah sosveta in na sejah občinskega sveta. Predsedniku nadzornega
odbora oziroma od njega pooblaščenemu članu pripada
sejnina tudi za udeležbo na seji občinskega sveta na katero
je vabljen.
V primeru, da predsednika nadomešča podpredsednik
ali član delovnega telesa, mu za nadomeščanje pripada
sejnina v višini, kot je določena za predsednika.
15. člen
Sejnine se valorizirajo trimesečno upoštevaje rast koeficienta za I. tarifni razred po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Ugotovitveni sklep o valorizaciji sejnin
sprejme na podlagi predloga občinske uprave občinski svet.
16. člen
Evidenco o prisotnosti na sejah vodi strokovna služba
občinskega sveta.
17. člen
Plače in sejnine določene s tem pravilnikom, se izplačujejo mesečno, in sicer do petega v mesecu za pretekli
mesec na tekoči oziroma žiro račun posameznika.
18. člen
Sredstva za izplačilo po tem pravilniku se zagotovijo
vsakoletno v proračunu Občine Postojna.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine
Postojna in zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 71/97).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituiranja Občinskega
sveta občine Postojna dalje.
Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 10. februarja 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.
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PUCONCI
595.

Začasni sklep o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Puconci na 1. seji
dne 28. 1. 1999 sprejel

ZAČASNI SKLEP
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
I
S tem sklepom se določijo plače občinskih funkcionarjev in nagrade članom delovnih teles občinskega sveta ter
članom drugih organov.
II
Osnova za izračun plače oziroma dela plače je znesek,
ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni
delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
III
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana.
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Puconci, ki sodi v 5. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v
višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.
Županu pripada za poklicno opravljanje funkcije s skrajšanim delovnim časom 75% plače oblikovane na podlagi
zakona oziroma 130 ur.
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8. za druge organe občine,
– za predsedovanje
– za člane
9. predsednikom in članom sveta KS,
in ostalim, ki sodelujejo na seji
10. za predsedovanje in udeležbo
na sejah občasnih delovnih teles
občinskega sveta in občasnih delovnih teles,
ki jih imenuje župan
– nad 2 uri
– do 2 uri

10.000
5.000
5.000

10.000
5.000

VI
Predsedniku, članom in tajniku občinske volilne komisije se o obsegu sredstev za nagrade odloči s posebnim
sklepom
VII
Drugim udeležencem, ki niso člani občinskega sveta,
in delovnih teles pripada za udeležbo na sejah sejnina v
znesku, ki je določena za člane organov občine in delovnih
teles občinskega sveta.
VIII
Sejnine so določene v neto znesku, obračunavajo in
izplačujejo pa se na podlagi tega sklepa od 1. 1. 1999
dalje.
IX
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in velja do
sprejetja pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, objavi pa
se v Uradnem listu RS.
Št. 11006-1/99
Puconci, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

IV
Za podžupana se določi sejnina v višini 30.000 SIT, ki
se mu izplača v obliki plače. Sejnina se mu poveča še za
dodatek za minulo delo.

596.
V
Del plače za opravljanje funkcije članov občinskega
sveta znaša največ 15% plače župana, ki se izplača v obliki
sejnine, in sicer:
SIT
1. za udeležbo na sejah občinskega sveta 10.000
2. za predsedovanje na sejah
nadzornega odbora
20.000
3. za udeležbo na seji nadzornega odbora 10.000
4. za predsedovanje na seji delovnega
telesa občinskega sveta
– nad 2 uri
15.000
– do 2 uri
7.500
5. za udeležbo na seji delovnega
telesa katerega član je
– nad 2 uri
10.000
– do 2 uri
5.000
6. za poveljnika štaba CZ
10.000
7. za udeležbo na seji štaba CZ, katerega
član je
6.250
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Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovne šole Puconci – enote vrtca

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98) in
20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95,
4/97, 68/97 in 87/97) je Občinski svet občine Puconci na
2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov v javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole
Puconci – enote vrtca
1
Ekonomska cena programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca na
otroka znaša mesečno 38.000 SIT.
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2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.
Št. 64-2/99
Puconci, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

RAZKRIŽJE
597.

Statut Občine Razkrižje

Na podlagi 29. in 64. 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) je Občinski svet
občine Razkrižje na 3. redni seji dne 8. februarja 1999
sprejel

STATUT
Občine Razkrižje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina statuta)
Občina Razkrižje (v nadaljevanju: občina) s tem statutom določa temeljna načela za organizacijo in delovanje
občine, oblikovanje in pristojnosti organov, način sodelovanja občank in občanov pri sprejemanju odločitev v občini in
druga vprašanja pomembna za delo občine.
2. člen
(območje občine)
Območje občine določa zakon in obsega območja naselij: Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc in Veščica.
II. STATUSNE DOLOČBE IN SIMBOLI OBČINE
3. člen
(statusne določbe)
(1) Občina je samoupravna lokalna skupnost.
(2) Občina je pravna oseba javnega prava.
(3) Sedež občine je v Šafarskem 42.
4. člen
(simboli občine)
(1) Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih
oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
(2) Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v
zgornji polovici v polkrogu napis: OBČINA RAZKRIŽJE, v
spodnji polovici pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija.
V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo
pečata občine določi župan s svojim aktom. Do določitve
grba občine z odlokom uporabljajo vsi organi začasni pečat
okrogle oblike z napisom Občina Razkrižje v sredini.
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(3) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina
zaslužnim občankam in občanom, organizacijam in drugim
občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.
III. NALOGE OBČINE
5. člen
(vsebina nalog)
(1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja
in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo
prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po
njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.
(2) Občina lahko v skladu z zakonom poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in
vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa
svoj proračun.
6. člen
(izvirne naloge)
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom
občine ali so določene z zakonom.
(2) Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev
opravlja zlasti naslednje naloge:
1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
tako da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti;
2. upravlja občinsko premoženje, tako da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja;
3. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
tako da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski
razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov;
4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občankam in občanom
najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
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– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike;
5. skrbi za lokalne javne službe, tako da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge
komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči;
6. zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in
zdravstveno dejavnost, tako da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni in zdravstveni zavod in
zagotavlja pogoje za njuno delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev;
7. pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine ter skrbi za
socialno ogrožene, invalide in ostarele, tako da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi
in drugimi pristojnimi organi in institucijami;
8. pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov,
– skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejavnost,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti;
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja, tako da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini;
10. upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine;
11. skrbi za požarno varnost in varnost v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
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– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami;
12. ureja javni red v občini, tako da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s
katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti;
13. v okviru lokalnih zadev javnega pomena občina
opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo,
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena;
14. občina opravlja statistične, evidenčne in analitične
naloge, tako da:
– od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in
evidenčnih podatkov pridobiva za svoje potrebe statistične
in evidenčne podatke,
– za potrebe iz prejšnje alinee te točke pridobiva od
upravljavcev zbirk tudi podatke o fizičnih osebah, ki imajo v
občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki
imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah,
ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v
občini.
7. člen
(prenesene naloge)
Po predhodnem soglasju občinskega sveta lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih
nalog iz državne pristojnosti.
IV. ORGANI, DELOVNA IN POSVETOVALNA TELESA
OBČINE
1. Skupne določbe
8. člen
(vrste organov in mandat)
(1) Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni
odbor.
(2) Delovna in posvetovalna telesa so komisije in odbori občinskega sveta.
(3) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
(4) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev
in naloge določa zakon ter komisije in odbore kot delovna ali
posvetovalna telesa, ki jih imenuje občinski svet.
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(5) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov, delovnih in posvetovalnih teles
se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.
(6) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.
(7) Organi občine in delovna ter posvetovalna telesa
občinskega sveta se volijo oziroma imenujejo za štiri leta.
9. člen
(predčasno prenehanje mandata)
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat v skladu z zakonom, članom drugih organov,
delovnih in posvetovalnih teles občinskega sveta pa tudi, če
jih občinski svet razreši.
10. člen
(odločanje organov)
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine ter delovna in posvetovalna telesa, ki delajo
na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina
članov. Odločitev je sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.
11. člen
(javnost dela)
(1) Delo organov občine ter delovnih in posvetovalnih
teles je javno.
(2) Za javnost dela je odgovoren župan oziroma druga
oseba, ki jo župan pooblasti.
(3) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov
občine, z navzočnostjo občank in občanov ter predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah in vpogledom v dokumentacijo ter gradiva, ki so podlaga za odločanje.
(4) Način zagotavljanja javnosti dela, razloge in postopke izključitve javnosti s sej, pravice javnosti ter zagotovitev
varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali
splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno
pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.
(5) Občanke in občani, pravne osebe ter njihovi pravni
zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.
2. Občinski svet
12. člen
(položaj in število članov)
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno.
(4) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času
ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.
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(5) Občinski svet šteje 7 članov. O morebitnem drugačnem številu članov občinskega sveta odloči občinski
svet s sprejemom in objavo spremembe te določbe statuta
pred razpisom lokalnih volitev.
13. člen
(volitve in konstituiranje občinskega sveta ter mandat
članov)
(1) Občinski svet se voli po večinskem načelu (večinske volitve).
(2) Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi
splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega
sveta v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.
(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v
20 dneh po izvolitvi.
(5) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.
(6) Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim
preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, komisijah in
odborih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.
14. člen
(naloge in pristojnost občinskega sveta)
(1) Občinski svet sprejema statut občine, odloke in
druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– daje soglasje k prenosu nalog občine iz državne
pristojnost na občino in odloča o na občino prenesenih
zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah
ne odloča drug občinski organ,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, ustanavlja komisije in odbore kot stalna ali občasna delovna
telesa ter vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa in
imenuje ter razrešuje člane navedenih odborov in komisij,
– imenuje in razrešuje člane drugih organov občine
ustanovljenih na podlagi zakona,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
– odloča o odtujitvi občinskega nepremičnega premoženja,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih ter posvetovalnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
– razpisuje referendum,
– določa organizacijo in način izvajanja varstva pred
požari, naravnimi in drugimi nesrečami,
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– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta
statut ali drug splošni akt občine.
15. člen
(predstavljanje občinskega sveta, sklicevanje
in vodenje sej)
(1) Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove
seje župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta
pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.
(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta ne more
voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni
mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z
določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter
glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa
jih sklicati najmanj štirikrat letno.
(4) Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana 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, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.
16. člen
(način dela in odločanje)
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
(6) Na vsaki seji občinskega sveta imajo člani sveta
pravico postavljati vprašanja in dobiti nanje odgovore.
(7) Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina članov občinskega sveta.
(8) Svet sprejema odločitve na seji z večino glasov
navzočih članov.
(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena pa občinski svet sprejema:
– statut občine z dvetretjinsko večino vseh članov
sveta,
– poslovnik od delu sveta z dvetretjinsko večino navzočih članov sveta.
3. Komisije in odbori občinskega sveta
17. člen
(delovna in posvetovalna telesa občinskega sveta)
(1) Občinski svet lahko ustanovi komisije in odbore kot
svoja delovna ali posvetovalna telesa, ki obravnavajo zadeve
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iz svojega delovnega področja in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.
(2) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
(3) Člane odborov in komisij, ki jih občinski svet ustanovi kot svoja delovna telesa, imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občank in občanov,
vendar ne več kot polovico članov.
(4) Člane vaških odborov, ki jih občinski svet ustanovi
za vsako naselje v občini kot svoja posvetovalna telesa,
imenuje občinski svet izmed prebivalcev posameznega naselja.
(5) Delovno in posvetovalno telo občinskega sveta vodi
član občinskega sveta.
(6) Članstvo v odboru ali komisiji ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru ali z delom v občinski upravi.
(7) Naziv, sestavo, delovno področje in trajanje mandata delovnega telesa določi občinski svet podrobneje v aktu o
ustanovitvi oziroma imenovanju.
18. člen
(poslovnik občinskega sveta)
Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
uredi način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih
občinskih organov.
4. Župan
19. člen
(izvolitev in trajanje mandata)
(1) Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno
prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah v skladu z
zakonom.
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.
(3) Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
20. člen
(pristojnosti in naloge župana)
(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
seje, nima pa pravice glasovanja.
(3) V okviru svojih nalog in pristojnosti župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
– določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi,
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– imenuje in razrešuje tajnika občine in predstojnike
organov občinske uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave,
– v skladu z zakonom odloča o na občino prenesenih
zadevah iz državne pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
ga župan pooblasti.
(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

21. člen
(naloge in pristojnosti župana v primeru naravnih in drugih
nesreč)
(1) Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na
področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.
(2) V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem
obsegu ogroženo življenje in premoženje občank in občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko
župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v
potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

24. člen
(nadomeščanje župana in podžupana)
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.

22. člen
(zadržanje objave splošnega akta ali izvajanja odločitve)
(1) Župan lahko 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.
(2) 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.
(3) 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.
(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take
odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

26. člen
(število članov in imenovanje)
(1) Nadzorni odbor občine šteje 3 člane.
(2) Predsednika nadzornega odbora in člana nadzornega odbora imenuje občinski svet z večino glasov izmed
strokovnih, neodvisnih ter uglednih občank in občanov občine. Kandidate za člane nadzornega odbora predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki pri tem upošteva, da imajo kandidati praviloma najmanj strokovno izobrazbo VI. stopnje in izkušnje s
finančno-računovodskega ali upravno-pravnega področja.
(3) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, delavci občinske uprave ter
člani vodstev podjetij ali organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

23. člen
(podžupan)
(1) Občina ima podžupana, ki ga imenuje in razrešuje
občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega
sveta.

5. Nadzorni odbor
25. člen
(naloge nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(2) Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in javnim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

27. člen
(predstavljanje in organizacija dela)
(1) Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila
in predloge pred organi občine in pred organi nadzorovanih
subjektov, podpisuje za nadzorni odbor, organizira njegovo
delo ter pripravlja in vodi seje.
(2) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki
ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
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28. člen
(način dela in postopki)
(1) Nadzorni odbor sprejema odločitve na seji z večino
glasov.
(2) Nadzorni odbor lahko sprejme svoj poslovnik zaradi
podrobnejše ureditve organizacije svojega dela, obvezno pa
sprejme okvirni letni program nadzora. Letni program nadzora obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna občine in zahtevek za potrebna sredstva za delo
nadzornega odbora, ki se zagotovijo v proračunu občine,
druge nadzore pa nadzorni odbor vključi v letni program po
lastni presoji ali jih opravi po potrebi, ne da bi bili načrtovani
v letnem programu. Z letnim programom nadzora seznani
nadzorni odbor občinski svet in župana.
(3) Delo nadzornega odbora je javno.
(4) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati
osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti,
ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z
akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
(5) Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in
mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi.
29. člen
(obveznosti in pravice občinskih organov in drugih
porabnikov proračunskih sredstev)
(1) Občinski svet, župan in drugi porabniki proračunskih sredstev so dolžni zlasti:
– obravnavati poročila nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi,
– omogočiti vpogled v vso potrebno dokumentacijo, ki
jo na podlagi sklepa nadzornega odbora zahteva njegov
član ali imenovani izvedenec,
– sodelovati v postopku nadzora,
– upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora za odpravo nepravilnosti.
(2) Nadzorni odbor mora občinskim organom ali drugim porabnikom proračunskih sredstev pred izdelavo in sprejemom dokončnega poročila zagotoviti možnost, da izrazijo
svoje mnenje in ugovarjajo njegovim ugotovitvam.
V. SODELOVANJE OBČANK IN OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
30. člen
(oblike sodelovanja)
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občanke in občani občine.
(2) Občanke in občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in
enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih, delovnih in posvetovalnih telesih,
v skladu z zakonom in tem statutom.
(3) Oblike neposrednega sodelovanja občank in občanov pri odločanju v občini so zbor občanov, referendum in
ljudska iniciativa
(4) Na podlagi odločitve organov občine se lahko v
posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v
občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč
in drugih nepremičnin na območju občine.
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1. Zbor občanov

31. člen
(zadeve, ki jih zbor občanov obravnava)
Občanke in občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja cest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.
32. člen
(območje sklica)
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen
posamezen del, ki obsega več naselij ali za posamezno
naselje.
33. člen
(obvezen in neobvezen sklic)
(1) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v posameznem delu občine, ki obsega več naselij ali v
posameznem naselju pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov
volivcev z območja dela občine oziroma iz naselja.
(2) Župan lahko skliče zbor občanov na lastno pobudo
ali na pobudo občinskega sveta.
34. člen
(način vložitve zahteve in odločanje o sklicu na zahtevo
volivcev)
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
35. člen
(način sklica)
Zbor občanov je potrebno sklicati najmanj pet dni pred
predvidenim sklicem z vabili ali na drug krajevno običajen
način.
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36. člen
(vodenje zbora, sklepčnost in odločanje na zboru)
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve,
predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj 10 odstotkov volivcev v občini, če je zbor sklican za
vso občino oziroma najmanj 20 odstotkov volivcev z območja dela občine, ki obsega več naselij ali iz posameznega
naselja, za katero je zbor sklican.
(3) Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
37. člen
(zavezanost organov občine sklepom zbora)
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občankam in občanom dolžan na
primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti
in utemeljiti.
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VI. OBČINSKA UPRAVA
40. člen
(organizacija občinske uprave)
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.
41. člen
(odločanje v upravnih stvareh)
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih
posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih
v upravnih stvareh v upravnem postopku.
(2) O upravnih zadevah iz pristojnosti občine odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
42. člen
(obvezne in izbirne javne službe)
(1) Občina je dolžna zagotavljati obvezne gospodarske
in druge javne službe v skladu z zakonom in izbirne javne
službe, ki jih sama določi z odlokom.
(2) Občina z odlokom določi način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb.

2. Referendum
38. člen
(vsebina odločanja in razpis)
(1) Občanke in občani lahko odločajo na referendumu
o vprašanjih in na način v skladu z zakonom.
(2) Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog
župana ali člana občinskega sveta.
(3) Občinski svet lahko razpiše referendum tudi na
pobudo volivca, politične stranke ali če to zahteva najmanj
5 odstotkov volivcev v občini. V primerih po tem odstavku
mora biti pobuda podprta s podpisi 5 odstotkov volivcev v
občini na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
3. Ljudska iniciativa
39. člen
(smiselna uporaba določb o referendumu)
(1) Najmanj 5 odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen
referendum.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega
akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora
občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo
sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne
pravilno vložene zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dneva pravilno vložene zahteve.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
43. člen
(vrste premoženja in gospodarjenje)
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.
(3) Vrednost premoženje izkazuje občina v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
44. člen
(viri sredstev in uporaba)
(1) Občina pridobiva sredstva iz lastnih virov, iz sredstev države in iz zadolžitve v skladu z zakonom.
(2) Prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine.
(3) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan in je
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana ali delavca
občinske uprave.
(4) Sredstva proračuna se smejo uporabljali le za namene, ki so določeni s proračunom. Za izdatke, ki v tekočem letu niso predvideni v proračunu občine, je potrebno
pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti
45. člen
(vrste splošnih aktov)
(1) Splošni akti občine so: statut, poslovnik, odlok,
odredba, pravilnik in navodilo.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
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(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski
svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
46. člen
(postopek sprejemanja)
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
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52. člen
(objava in veljavnost)
Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1-18/1
Šafarsko, dne 8. februarja 1999.

47. člen
(objava splošnih aktov)
Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi,
če ni v njih drugače določeno.

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

2. Posamični akti
48. člen
(vrste posamičnih aktov)
Posamični akti občine so odločbe in sklepi. S posamičnimi akti odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
X. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE
49. člen
(odločanje o povezovanju)
(1) Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme
občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.
O nameri vključitve občine v pokrajino se lahko izvede svetovalni referendum.
(2) Občina lahko sodeluje z lokalnimi skupnostmi in
drugimi organizacijami v domovini in tujini.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

ROGATEC
598.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Rogatec

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je
Občinski svet občine Rogatec na 32. redni seji dne 5. 11.
1998 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec
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).

50. člen
(uporaba in veljavnost splošnih aktov dosedanje občine)
Do uveljavitve lastnih predpisov se na območju občine
določa smiselna uporaba in veljavnost odlokov in drugih
splošnih aktov prejšnje skupne Občine Ljutomer, kolikor
niso v nasprotju z ustavo in zakoni ali niso v nasprotju z
interesi občine. V primeru nasprotja z interesi občine o tem
odloči občinski svet in razveljavi njihovo veljavnost na območju občine z enako vrsto akta, kot je razveljavljeni akt in z
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lokalne ceste se razvrstijo v:
– ceste med naselji v občini (LC),
– ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah (LC),
– ceste v naselju z uvedenim uličnim sistemom, ki jih
sestavljajo zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ).

51. člen
(neposredna uporaba zakona)
Glede vseh drugih zadev, ki niso določene v tem statutu, se primerno oziroma smiselno uporabljajo ustrezni zakonski ali podzakonski predpisi neposredno.

(JP),

4. člen
Javne poti se razvrstijo v:
– javne poti v naselju z uvedenim uličnim sistemom
– javne poti v drugih naseljih in med naselji (JP).
5. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini so:
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Zap. Št.
št.
ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

1.
1.
2.
1.
2.
3.
3.
1.
4.
1.
2.

107
107
107
107
356021
358040
107
107
107
107
358020

107 – Žahenberc
107 – Žahenberc
Dobovec-Trlično-Log
Dobovec-Trlično-Log
Log- Zg. Log
Zg. Log – 107 (Hustič)
107- Kurji vrh-Žahenberc
107- Kurji vrh-Žahenberc
Sv.Rok – Zg. Log
Sv.Rok – Zg. Log
Zg.Log – Žahenberc

358010
358010
358020
358021
358022
358023
358030
358031
358040
358041
358042
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Konec
ceste

Dolžina
odseka
v občini

Dolžina
ceste

689
689
107
356022
358040
107
358010
358010
689
358020
689

3036
3036
12026
3540
4490
3996
4450
4450
9346
5198
4148

3036

Skupaj

12026

4450
9346

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

28858

6. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselij v sosednjih občinah so:
Zap. Št.
št.
ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

Dolžina
odseka
v občini

Dolžina
ceste

5.
1.
6.

358060
358061
358070

689
689
Strmec

689 – Rudijev dom
689 – Rudijev dom
Strmec – 432

R. dom
R. dom
689

3506
3506
3367

3506

1.

358071

Strmec

Strmec – 432

432

654

2.
7.

358072
358080

432
432

Florijanski most -Tlake
Rogatec-meja
(Rog. Slatina-Rogatec)
Rogatec-meja
(Rog. Slatina-Rogatec)

689
Per

2713
1551

1.

358081

432

Per

1551

Skupaj

10816

Namen
uporabe
V
V
V

7449
Rog. Slatina
7449
Rog. Slatina

V

2826

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini

V
V

1275
Rog. Slatina
1275
Rog. Slatina

V

8424

7. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. Št.
št.
ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

1.
2.
3.
4.

432
107
358100
432

Trg – pokopališče -Trške gorce
Steklarski bloki
Kokovnik–Horvat
stara šola–vrtec

358090
358100
358110
358120

Konec
ceste

Dolžina
ceste
v občini

Namen
uporabe

Haložan
107
858130
432

2870
301
138
328

V
V
V
V

Skupaj

Zložene iz ulic

Slomškova ul. + Trške gorce
Steklarska ul.
Majstrova ul.
Strmolska ul.

3637

8. člen
Javne poti (JP) v naselju z uvedenim uličnim sistemom (Rogatec) so:
Zap. Št.
št.
ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

1.
2.
3.

858010
858020
858030

107
107
358090

CELJSKA CESTA
POT CELJSKIH GROFOV
OBRTNIŠKA ULICA

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

858040
858050
858060
858070
858080
858090
858100
858110

107
107
858100
858110
858110
346
107
858100

HOFMANOVA ULICA
STRMA ULICA
ULICA BRATOV ŠANDA
RAJSKA ULICA
SONČNA ULICA
ŠORLIJEVA ULICA
KOCENOVA ULICA
LECHINGERJEVA ULICA

Konec
ceste

Dolžina
ceste

Namen
uporabe

Brezovec
Oset
858150
Trg
Bloki
Božak
Križanen
858140
Jadek
Pust
Kurej
Vražič, Stiplošek

116
555

V
V

167
167
254
94
223
134
274
172
353

V
V
V
V
V
V
B
V
V
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Št.

Zap. Št.
št.
ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

12.
13.
14.
15.
16.
17.

432
107
107
432
346
432

TUŠKOVA ULICA
VINSKA POT
TEPEŠEV GRABEN
TRG
POT K RIBNIKU
OB SOTLI

858120
858130
858140
858150
858160
858170

12 / 26. 2. 1999 / Stran 1125

Konec
ceste

Dolžina
ceste

Cerkev
Miklaužič
Tepeš
432
Kitak
MEJA HR

53
189
564
103
3058
77

Skupaj

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V

6118

9. člen
Javne poti (JP) v drugih naseljih in med naselji so:
Zap. Št.
št.
ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

358011
358011
358011
358011
358011
358021
358021
358021
358021
358021
358021
358022
358023
358023
358023
358041
358041
358041
358041
358041
358041
358041
358042
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
358061
358061
358061
358061
358071
358071
358072
358072
358072
358072
358072
358081

Bukšek-Plavšak
Potočnik
Potočnik
Kitak
Kučiš
Mikulič
Artič
Tepeš
Trlično–S. Rok
Potočnik
Artič
Kobale
Kobale
Cerije
Paulovič-Pecigos
Škrbinec
Cajzek
Cerkev Sv. Rok
Pildek
Potočnik
Rižner-Potočnik
Bele
Potočnik-Kobale
Stupar-Stari grad
osnovna šola
Ciglenca
Šket-Koražija
Kidrič
Scherz-Bukšek
Trebše-Bukšek
Kitak
transformator-Hribaršek
Trgovina Sv. Jurij
Vrešak-potok
Krivec
pokopališče-Bele
Krivec-Vrabič
Maršečka vas
Korez
Železnik-Kitak
Gornja vas
Vinogradi
Sv. Donat
Štabus
Krušič
Ducman-Lupinšek
Kovačič
Mikuž-Poharc
Poharc
gasilski dom
Šolman

858240
858250
858260
858270
858280
858290
858300
858310
858320
858330
858340
858350
858360
858370
858380
858390
858400
858410
858420
858430
858440
858450
858460
858470
858480
858490
858500
8585100
858520
858530
858540
858550
858560
858570
858580
858590
858600
858610
858620
858630
8586400
858650
858660
858670
858680
858690
858700
858710
858720
858730
858740

Konec
ceste

Dolžina
ceste

Plavšak
Potočnik
Potočnik Štefan
Kitak Alojz
Kučiš
Trlično 3
Artič Ivo
Tepeš Milan
358040
Potočnik
Log 2
Log 28
Log 39
Log 61
Pecigos
Dobovec 30
Dobovec 33
pokopališče
Log 8
Potočnik
Potočnik
Bele
Log 35
Stari grad
nogometno igrišče
Tlake 3
Koražija
Žahenberc 60
Žahenberc 67
858520
358010
358060
Sv. Jurij 63
potok
Krivec
Sv. Jurij 15
Vrabič
Donačka gora 39
Donačka gora 45
Donačka gora 13
Donačka gora 26D
Kitak
cerkev
Štabus
Tlake 41A
Lupinšek
Tlake 24
Poharc
358060
358060
Rogatec 112

200
276
649
322
1427
55
500
66
885
50
1591
926
1190
3315
1893
105
387
400
459
462
200
145
479
315
131
354
866
280
975
842
430
695
551
91
531
334
163
1389
790
469
723
160
640
210
139
264
279
1334
600
277
552

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Zap. Št.
št.
ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

52.
53.
54
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71
72.
73.
74.
75.
76.
76.
78.
79.
80.

358081
358081
358081
šola
432
432
432
432
432
432
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

Zdovc
Polajžer
Grosek-Božak
šola-Žerak
Gobec
Kovečič-Božak
Šmit
Galun
GEOPLIN
Pinjušič
Šipec
Kapela-Lorger
Dirnbek-Šolman
Smole
Križanec
Kitak
Turk
Šturbej
Boršič
Vidina-Mikolič
Artič
Fric
Pezdevšek-šola
Potočnik
Kamenšek-kurilnica
Železniška postaja
BISTRO RIO
Vidina
Potočnik

858750
858760
858770
858790
858800
858810
858820
858830
858840
858850
858860
858870
858880
858890
858900
858910
858920
858930
858940
858950
858960
858970
858980
858990
859010
859020
859030
859040
859050
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Konec
ceste

Dolžina
ceste

Zdovc
Rogatec 21
858760
432
Gobec
358081
Šmit
Galun
GEOPLIN
Pinjušič
Brezovec pri Rogatcu 15
Brezovec pri Rogatcu 19
Šolman
Rogatec 220
Rogatec 247
Rogatec 249
Rogatec 248
Rogatec 268
Boršič
Dobovec pri Rogatcu 5
Dobovec pri Rogatcu 26
Fric
Polajžer
Dobovec pri Rogatcu 46A
kurilnica
Železniška postaja
meja HR
meja HR
Dobovec pri Rogatcu 34

197
551
207
810
160
902
223
345
63
197
153
1952
370
57
202
125
450
171
200
449
122
125
340
76
194
83
205
67
115

Skupaj

39674

10. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05/98-03 BRANK, z dne 1. 8. 1998.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 6/82).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-103/98
Rogatec, dne 5. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

Namen
uporabe
V
V
V
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Uradni list Republike Slovenije

RUŠE
599.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za del območja v k. o. Smolnik

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter na podlagi 41. člena statuta Občine Ruše (MUV,
št. 11/95 in 7/96) sprejme župan Občine Ruše

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
za del območja v k. o. Smolnik

Št.

II
Za izvedbo nadomestnih volitev v Krajevni skupnosti
Konjiška vas se kot dan glasovanja določi nedelja, 9. maja
1999.
III
Nadomestne volitve enega člana Sveta krajevne skupnosti Konjiška vas vodita in izvajata Občinska volilna komisija in Volilna komisija krajevne skupnosti Konjiška vas.
Št. 801-1/99-9001
Slovenske Konjice, dne 18. februarja 1999.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Slovenske Konjice
Lidija Pratnemer l. r.

1. člen
Občinski svet občine Ruše je na 2. redni seji sprejel
osnutek ureditvenega načrta za del območja v k. o. Smolnik, ki ga je pod št. 30-120/98 izdelalo podjetje Urbis,
d.o.o., urbanizem, arhitektura in projektiranje iz Maribora.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen za obdobje 30 dni od
dneva objave v uradnem glasilu. Mesto javne razgrnitve bo v
prostorih Občine Ruše, na Trgu vstaje 11 v Rušah in v
prostorih nekdanje Krajevne skupnosti Smolnik-Fala.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko k osnutku podajo pripombe vse zainteresirane fizične in pravne osebe. Pripombe se
oddajajo pisno ali ustno na zapisnik javne obravnave.
4. člen
Javna obravnava bo organizirana v času javne razgrnitve, in sicer v torek, dne 23. 3. 1999 ob 15. uri, v prostorih
nekdanje Krajevne skupnosti Smolnik-Fala.
Št. 350-05-006/98 106
Ruše, dne 18. februarja 1999.
Župan
Občine Ruše
Vili Rezman, prof. l. r.
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ŠENTJERNEJ
601.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Šentjernej

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na
2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Šentjernej
(Programska zasnova za zazidalni načrt stanovanjska
cona sejmišče III)

SLOVENSKE KONJICE
600.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega
člana Sveta krajevne skupnosti Konjiška vas

Na podlagi 114. in 32. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
je Občinska volilna komisija občine Slovenske Konjice dne
18. 2. 1999 sprejela

SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev enega člana Sveta
krajevne skupnosti Konjiška vas
I
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se določi 10. marec 1999.

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 16/98) - v nadaljevanju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti,
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– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za
njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na območje ob jedru naselja Šentjernej, med starejšo individualno pozidavo na zahodu ter blokovno gradnjo
na severu in vzhodu, v površini ca. 1,45 ha in se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine je območje že opredeljeno kot
stavbno zemljišče oziroma je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo srednje gostote, v
okviru teh sprememb in dopolnitev pa se predhodno s programsko zasnovo določi podrobnejša zasnova namenske
rabe z organizacijo dejavnosti v prostoru, zasnova prometne
in komunalne opreme območja ter podajo usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje območja in
objektov.
Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe strokovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s
7. členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85).
Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se dopolnijo:
A) Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se dopolnijo v poglavju II. DRUŽBENI
PLAN, v točki 6.6 Programske zasnove, kjer se na koncu
besedila doda podtočka z naslovom:
2. Programska zasnova za zazidalni načrt sejmišče III
B) Kartografska dokumentacija k dolgoročnem in družbenem planu občine
Na podlagi opredelitve območja urejanja v programski
zasnovi se po potrebi korigira območje izdelave zazidalnega
načrta, vrisano v kartografski dokumentaciji izdelani na PKN
M 1: 5000, na listu: Kostanjevica – 22.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občine (Uradni list RS, št. 20/85).
Programska zasnova se kot sestavina srednjeročnega družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in
39. členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi strokovna služba občinske uprave, izdelovalec dokumentov pa se določi
po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Občine Šentjernej oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja
prostora.
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4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v
tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje,
da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v
45 dneh po podpisu pogodbe.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski strokovni službi najkasneje v dveh
mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in
dopolnitve planskih aktov občine.
– Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni
razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.
– Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Šentjernej v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občinska strokovna služba poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter
ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS

Uradni list Republike Slovenije
za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v
nadaljevanju republiški prostorski plan).
– Župan Občine Šentjernej posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s poročilom o
pripombah občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s programsko zasnovo za zazidalni načrt sredstva
zagotovi naročnik izdelave planskih in izvedbenega dokumenta.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Šentjernej.
Št. 003-03-001/99-2
Šentjernej, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

602.

Program priprave zazidalnega načrta terciarne
cone s stanovanjsko gradnjo Kaluder – I. faza

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 2. seji dne
28. 1. 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta terciarne cone s
stanovanjsko gradnjo Kaluder – I. faza
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
S prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Šentjernej je za razvoj terciarnih dejavnosti in deloma stanovanjsko gradnjo v naselju Šentjernej predvideno območje južno
od regionalne ceste Novo mesto-Šentjernej, med obstoječo
stanovanjsko zazidavo na vzhodu in potokom Kaluder na
zahodu. Predlagana namembnost prostora je skladna s prostorsko razmestitvijo posameznih dejavnosti v okviru urbanistične zasnove naselja Šentjernej (sprejeta kot sestavni del
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 /Skupščinski Dolenjski list št. 3/90/ in
dopolnjena v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 /Uradni list RS, št.
16/98/).

Št.
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V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine je območje že opredeljeno kot
stavbno zemljišče oziroma je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega
načrta
Območje urejanja vključuje sedaj njivske in travniške
površine med regionalno cesto R 2-419/1204 Novo mesto-Šentjernej (na severu), lokalno cesto L 5855 ŠentjernejGor. Stara vas (na vzhodu) in potokom Kaluder (na zahodu)
in meri ca. 2,2 ha. V območje so vključena zemljišča parc.
št. 355/1 del, 342 del, 341 del, 428/8, 428/36, stp.
481, 428/53, 428/6, 428/14, 428/13, 428/16,
428/15, 428/18, 428/17, 428/20, 428/19, 428/22,
428/21, 428/25, 428/26, 428/51 in 428/52 k.o. Šentjernej.
Ob pripravi prostorskega izvedbenega načrta bo treba
posebno pozornost posvetiti dejstvu, da se bo stanovanjsko-terciarna cona umestila v vitalni del naselja južno od
regionalne ceste, pri vstopu v center Šentjerneja. Pri oblikovanju novega programa je treba upoštevati pomembnost
dobrih prometnih povezav lokacije in njene lege v prostoru
naselja, kar narekuje intenzivno terciarno izrabo v križišču
(predvidoma avtobusna postaja s spremljajočimi programi),
umestitev stanovanjske namembnosti proti zahodu, doma
za starejše občane pa na najbolj mirnem prostoru, lahko tudi
bolj oddaljenem od prometnih poti.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Šentjernej – dopolnjene 1997 (Uradni list RS, št. 16/98),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo
okolico.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter
soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
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– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.
Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh
od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.
5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin
iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP in mora vsebovati:
Osnutek
a) v tekstualnem delu
– splošne podatke o zazidalnem načrtu ter o izdelovalcu le-tega,
– opise prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev:
– pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov,
– opis idejnih rešitev prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez;
– opise prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– naravna in kulturna dediščina,
– ukrepi za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o zakoličbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu,
– faznost izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
b) v grafičnem delu
– izsek iz kartografskega dela dolgoročnega plana občine,
– izsek iz kartografske dokumentacije družbenega plana občine,
– kopijo katastrskega načrta,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom območja zazidalnega načrta,
– geodetski načrt v M 1: 500 ali M 1: 1000,
– zazidalno situacijo, ki vsebuje tehnične rešitve, urbanistične, krajinske, oblikovalske, okoljevarstvene ureditve,
– idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez,
c) v osnutku odloka
– opis meje območja in seznam parcel, ki ležijo znotraj
območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem
območju,
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– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– tolerance pri legi in funkciji, ki so še dopustne v
projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme
spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in
delovne razmere na tem območju,
– možnost faznega izvajanja zazidalnega načrta,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja pri izvajanju zazidalnega načrta.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog ZN, ki mora vsebovati še vsa predpisana
soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in
gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi
grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
Posebne strokovne
podlage za ZN

60 dni po podpisu
pogodbe z izdelovalcem

Osnutek ZN

60 dni po potrjeni varianti možne
pozidave in zunanje ureditve
Stališča do pripomb
15 dni po prejemu pripomb iz javne razgrnitve
Predlog ZN
45 po sprejetju stališč do pripomb
Kompletacija dokumenta 15 dni po sprejetju ZN na občinskem svetu
– S pripravo posebnih strokovnih podlag za zazidalni
načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
– Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek
ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno
razgrne.
– Občinski svet občine Šentjernej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni razgrnitvi
se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu Občine Šentjernej.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
– Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Šentjernej zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga.
– Župan Občine Šentjernej posreduje predlog ZN s
poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je Občina Šentjernej.
Koordinator pri izdelavi naloge je župan Občine Šentjernej
oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za
področje urejanja prostora.
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Izdelovalec zazidalnega načrta se določi po sprejetju
programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Šentjernej.
Št. 003-03-001/99-I
Šentjernej, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

603.

Program zazidalnega načrta sejmišče III

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 2. seji dne
28. 1. 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta sejmišče III
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
S prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Šentjernej je za stanovanjsko gradnjo srednje gostote v naselju
Šentjernej predvideno območje južno od regionalne ceste R
2-419/1205 Šentjernej-Križaj, to je med starejšo individualno pozidavo na zahodu ter blokovno gradnjo na severu in
vzhodu. Predlagana namembnost prostora je skladna s prostorsko razmestitvijo posameznih dejavnosti v okviru urbanistične zasnove naselja Šentjernej (sprejeta kot sestavni del
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 /Skupščinski Dolenjski list št. 3/90/ in
dopolnjena v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 /Uradni list RS, št.
16/98/).
V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine je območje že opredeljeno kot
stavbno zemljišče oziroma je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega
načrta
Območje urejanja vključuje sedaj njivske in travniške
južno od regionalne ceste R 2-419/1205 Šentjernej-Križaj,
to je med starejšo individualno pozidavo na zahodu ter blokovno gradnjo na severu in vzhodu in meri ca. 1,45 ha. V
območje so vključena zemljišča parc. št. 474/1, 475/3,
478/5, 478/2 del, 478/3 del, 478/4 del, 475/2, 479/4
k.o. Šentjernej.
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Ob pripravi prostorskega izvedbenega načrta bo treba
posebno pozornost nameniti dejstvu, da se bo stanovanjska
soseska umestila med obstoječo pozidavo. Iz karakterja te
pozidave izhaja tudi namembnost in zazidalni princip nove
zazidave; predvideno območje se zasnuje kot strnjena stanovanjska gradnja srednje gostote (predvidoma vrstne stanovanjske hiše ali nižji bloki). Strukturni vzorec naj izhaja iz
analize obstoječih struktur ter naj upošteva najbolj smiselno
orientacijo (osvetlitev, dostopi). Posebej pazljivo je treba
določiti dostop (ali dostope), da ne bodo moteče posegali v
obstoječa območja, skupne površine (za igro, parkirišča), ki
se lahko kombinirajo z obstoječimi ter priključitve na komunalno infrastrukturo. Na stičnih območjih z obstoječo strukturo naj se nova pozidava sprosti (zeleni pas) ter čimbolj
spoštuje pogoje za zagotovitev čim manjših vplivov na obstoječe bivalno okolje.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Šentjernej – dopolnjene 1997 (Uradni list RS, št. 16/98),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve…),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo
okolico.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter
soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Stran

1132 / Št. 12 / 26. 2. 1999

Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh
od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.
5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin
iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP in mora vsebovati:
Osnutek
a) v tekstualnem delu
– splošne podatke o zazidalnem načrtu ter o izdelovalcu le-tega,
– opise prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev:
– pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov,
– opis idejnih rešitev prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez;
– opise prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– naravna in kulturna dediščina,
– ukrepi za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o zakoličbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu,
– faznost izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
b) v grafičnem delu
– izsek iz kartografskega dela dolgoročnega plana občine,
– izsek iz kartografske dokumentacije družbenega plana občine,
– kopijo katastrskega načrta,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom območja zazidalnega načrta,
– geodetski načrt v M 1: 500 ali M 1: 1000,
– zazidalno situacijo, ki vsebuje tehnične rešitve, urbanistične, krajinske, oblikovalske, okoljevarstvene ureditve,
– idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez,
c) v osnutku odloka
– opis meje območja in seznam parcel, ki ležijo znotraj
območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem
območju,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– tolerance pri legi in funkciji, ki so še dopustne v
projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme
spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in
delovne razmere na tem območju,
– možnost faznega izvajanja zazidalnega načrta,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja pri izvajanju zazidalnega načrta.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog ZN, ki mora vsebovati še vsa predpisana
soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in
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gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi
grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
Posebne strokovne
podlage za ZN

60 dni po podpisu pogodbe
z izdelovalcem

Osnutek ZN

60 dni po potrjeni varianti možne
pozidave in zunanje ureditve
Stališča do pripomb
15 dni po prejemu pripomb iz javne razgrnitve
Predlog ZN
45 po sprejetju stališč do pripomb
Kompletacija dokumenta 15 dni po sprejetju ZN na občinskem svetu
– S pripravo posebnih strokovnih podlag za zazidalni
načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
– Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek
ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno
razgrne.
– Občinski svet občine Šentjernej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni razgrnitvi
se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu Občine Šentjernej.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
– Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Šentjernej zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga.
– Župan Občine Šentjernej posreduje predlog ZN s
poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je Občina Šentjernej.
Koordinator pri izdelavi naloge je župan Občine Šentjernej
oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za
področje urejanja prostora.
Izdelovalec zazidalnega načrta se določi po sprejetju
programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Šentjernej.
Št. 003-03-001/99-II
Šentjernej, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.
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604.

Program priprave sprememb in dopolnitev
a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1999;
b) prostorskih ureditvenih pogojev za
pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto – za naselje Šentjernej ter; c) prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine
Šentjernej

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 2. seji
dne 28. 1. 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Šentjernej – dopolnjene
1999
b) prostorskih ureditvenih pogojev
za pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto – za naselje Šentjernej
ter
c) prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Šentjernej
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja:
a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 16/98) /v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov
občine/,
b) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list št.
9/91 in Uradni list RS, št. 15/98),
c) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
15/98 in popr. 18/98) /v nadaljevanju: PUP/,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP
ter način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP ter sredstva,
potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP.
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2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev in PUP
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se nanašajo na:
– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine,
– dopolnitev ureditvenih območij naselij po predlogih
individualnih investitorjev z uskladitvijo posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč ter
– določitev načinov urejanja prostora v zvezi s predlogi
iz prejšnje alinee,
– določitev območij novih vodnih virov,
– vnosom obstoječih in planiranih infrastrukturnih objektov in naprav in
– prevzem dopolnjenih obveznih izhodišč republiškega prostorskega plana,
ter se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in
15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v obsegu
usklajenih predlogov novih stavbnih zemljišč in ostalih vsebin, ki so predmet obravnave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in se prikazujejo v PUP, ob
upoštevanju določb 25., 26. in 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84) ter skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 15/85).
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih
aktov in PUP
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi strokovna služba občinske uprave, izdelovalec dokumentov pa se določi
po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Občine Šentjernej oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja
prostora.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP so:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro, PE Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
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– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP ugotovi,
da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter
soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP morajo
organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca
podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec
upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev
in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev,
se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP
se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumentov v
45 dneh po podpisu pogodbe.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov in PUP se dostavi občinski strokovni službi najkasneje
v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine in PUP.
– Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov in PUP po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o
javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.
– Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Šentjernej v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in PUP.
– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občinska strokovna služba poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter
ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS
za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v
nadaljevanju: republiški prostorski plan).
– Župan Občine Šentjernej posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in PUP s poročilom o pripombah občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in PUP sredstva zagotovi naročnik izdelave planskih in izvedbenega dokumenta.
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7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Šentjernej.
Št. 003-03-002/99
Šentjernej, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

605.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Šentjernej

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na
2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Šentjernej
(Programska zasnova za zazidalni načrt terciarne cone s
stanovanjsko gradnjo kaluder – I. faza)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 16/98) – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za
njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na območje med regionalno cesto R 2-419/1204
Novo mesto-Šentjernej (na severu), lokalno cesto L 5855
Šentjernej-Gor. Stara vas (na vzhodu) in potokom Kaluder
(na zahodu) v površini ca. 2,2 ha ter se v vsebinskem smislu
pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list
SRS, št. 20/85).
V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine je območje že opredeljeno kot
stavbno zemljišče oziroma je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta za potrebe terciarnih dejavnosti ter stanovanjske gradnje, v okviru teh sprememb in dopolnitev pa se
predhodno s programsko zasnovo določi podrobnejša zasnova namenske rabe z organizacijo dejavnosti v prostoru,
zasnova prometne in komunalne opreme območja ter podajo usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje območja in objektov.
Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe strokovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s
7. členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85).
Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se dopolnijo:
A) Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se dopolnijo v poglavju II. DRUŽBENI
PLAN, v točki 6.6 Programske zasnove, kjer se na koncu
besedila doda podtočka z naslovom:
1. Programska zasnova za zazidalni načrt terciarne
cone s stanovanjsko gradnjo kaluder – I. faza.
B) Kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in družbenemu planu občine
Na podlagi opredelitve območja urejanja v programski
zasnovi se po potrebi korigira območje izdelave zazidalnega
načrta, vrisano v kartografski dokumentaciji izdelani na PKN
M 1: 5000, na listu: Kostanjevica – 22.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občine (Uradni list RS, št. 20/85).
Programska zasnova se kot sestavina srednjeročnega
družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in
39. členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi strokovna služba občinske uprave, izdelovalec dokumentov pa se določi
po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Občine Šentjernej oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja
prostora.
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4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v
tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje,
da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v
45 dneh po podpisu pogodbe.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski strokovni službi najkasneje v dveh
mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in
dopolnitve planskih aktov občine.
– Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni
razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.
– Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Šentjernej v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občinska strokovna služba poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter
ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS
za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dol-
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goročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije
(v nadaljevanju: republiški prostorski plan).
– Župan Občine Šentjernej posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s poročilom o
pripombah občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s programsko zasnovo za zazidalni načrt sredstva
zagotovi naročnik izdelave planskih in izvedbenega dokumenta.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Šentjernej.
Št. 003-03-001/99-1
Šentjernej, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
606.

Odlok o turistični taksi v Občini Šentjur pri Celju

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 19. člena statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98) je
Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 2. redni seji dne
25. januarja 1999 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Šentjur pri Celju
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v
Občini Šentjur pri Celju, oprostitve plačila turistične takse,
način pobiranja in vsebina poročanja in nadzor nad njenim
pobiranjem in odvajanjem ter kazenska določila na podlagi
45. člena zakona o pospeševanju turizma.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za
vsak dan bivanja v kraju izven stalnega bivališča. Turistična
taksa se plačuje praviloma skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za
promocijo, pospeševanje turizma, turistične prireditve, urejanje kraja in druge dejavnosti na področju turizma v občini.
4. člen
Na območju Občine Šentjur pri Celju se določi turistična taksa v višini 10 točk.

Uradni list Republike Slovenije
Višina turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži
število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke znaša na
dan uveljavitve tega odloka 14 tolarjev. Določa jo Vlada
Republike Slovenije, ki jo lahko enkrat letno uskladi na
podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke
se določa v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto.
5. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s
prvo točko 24. člena zakona o pospeševanju turizma. Osebe, ki so navedene v drugi točki istega člena plačujejo
turistično takso v višini 50%.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog oprostitve.
7. člen
Osebe iz prejšnjega člena morajo do 25. v mesecu za
pretekli mesec nakazati turistično takso na žiro račun občine št. 50770-630-10243, hkrati pa so dolžne predložiti
občini mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno
število prenočitev in znesek turistične takse. Mesečno poročilo predložijo tudi, če niso imeli gostov. Obrazec »mesečno
poročilo o številu prenočitev in pobrani turistični taksi« je
sestavni del odloka in se objavi skupaj z njim.
O nočitvah in znesku morajo voditi posebno evidenco.
8. člen
Turistična taksa je izključno prihodek občine.
Predlog o porabi turistične takse pripravi občinska uprava skladno z določbami zakona o pospeševanju turizma.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pristojnosti.
10. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja
zakon o pospeševanju turizma.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
krajevni turistični taksi (Uradni list RS, št. 2/97).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 004-1/99-100
Šentjur pri Celju, dne 25. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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TREBNJE
607.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Čatež

Na podlagi 46.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 10/98), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) ter
določil statuta Krajevne skupnosti Čatež, je Svet krajevne
skupnosti Čatež na seji dne 13. 2. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od neto prejemkov,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 5% od letnega KD negozdnih in gozdnih
površin.
7. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Čatež
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Čatež se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 21. marca 1999, od
7. do 19. ure, v:
– gasilskem domu v Čatežu za naselja: Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Čatežu in Zagorica pri
Čatežu,
– v zidanici Ravnikar v Goljeku za naselja: Goljek, Kriška reber, Križ in Sejenice,
– pri Zorc Slavku v Razborah za naselje: Razbore,
– v gasilskem domu na Trebanjskem vrhu za naselja:
Roje pri Čatežu in Trebanjski vrh.

KRAJEVNA SKUPNOST
ČATEŽ
GLASOVNICA
Na referendumu dne 21. marca 1999, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za:
– obnovo ograje pokopališča,
– odkup zemljišča za mrliško vežico,
– izgradnjo mrliške vežice,
– preplastitev lokalnih in krajevnih cest,
– sofinanciranje izgradnje sejne sobe v gasilskem domu za skupne potrebe v KS,
– redno poslovanje KS
GLASUJEM
ZA

PROTI
(žig krajevne skupnosti)

3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo uporabila za:
– obnovo ograje pokopališča,
– odkup zemljišča za izgradnjo mrliške vežice,
– izgradnjo mrliške vežice,
– preplastitev lokalnih in krajevnih cest,
– sofinanciranje izgradnje sejne sobe v gasilskem domu za skupne potrebe v KS,
– redno poslovanje KS.

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se
volivec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma se obkroži
beseda “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka volivec ne
strinja.

4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.

10. člen
Za pravilno in namensko rabo sredstev krajevnega samoprispevka po referendumskem programu odgovarja svet
krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih
poroča enkrat letno zboru krajanov.

5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani z volilno pravico in stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Čatež ter krajani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v
delovnem razmerju.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki stalno
prebivajo na območju KS Čatež, in sicer:
– vsi zaposleni po stopnji 2% od plače, nadomestila in
plačila za pogodbena dela od neto prejemkov,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od neto prejemkov,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne obrti
po stopnji 2% od neto prejemkov,

9. člen
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka sprejme svet
krajevne skupnosti, če je večina volivcev, ki so glasovali na
referendumu, glasovala za uvedbo samoprispevka.

11. člen
Referendum voli komisija Krajevne skupnosti Čatež, pri
čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

Predsednik
Sveta KS Čatež
Ivan Zajc l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VLADA
608.

Uredba o finančnih intervencijah za celostno
urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999

slova intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi za leto 1999, v skupnem znesku 1.073,443.143 SIT,
za naslednje namene:
Postavka Opis

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

2429

UREDBO
o finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1999

2430
2438
2449

1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane, se sredstva finančnih intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1999 namenijo za:
A) pokritje obveznosti po pogodbah iz leta 1998 v skupnem znesku 307,828.321 SIT za naslednje namene:
Postavka Opis

2429

2431

2430
2554

1458
3804
3805
1491
1494
1497
2470

Podeželje in agrarne operacije:
Urejanje podeželja in obnova
vasi-dokumentacija
Podeželje in agrarne operacije: Izdelava
predhodnih analiz in investicijsko tehnične
dokumentacije
Podeželje in agrarne operacije: Komasacije
Podeželje in agrarne operacije:
Raziskovalne naloge s področja razvoja
podeželja
Urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba
Kmetijska infrastruktura
Vinske ceste
Agromelioracije
Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč
Akumulacije
Regionalni razvojni projekti podeželja

SIT

15,133.680

11,398.680
15,162.026

6,254.000
64,973.649
49,033.048
11,800.172
64,027.912
42,009.881
6,329.803
21,705.470

B) izvajanje programov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za
leto 1999 v skupnem znesku 679,678.536 SIT za naslednje namene:
Postavka Opis

8227
2429

2432
2435
2436
2554
1458
3805
3807
2451
2470
2449

SIT

Podeželje in agrarne operacije:
Vzdrževanje melioracijskih sistemov
107,000.000
Podeželje in agrarne operacije:
Urejanje podeželja in obnova
vasi-dokumentacija
1,728.006
Podeželje in agrarne operacije: Sanacija
nedokončanih komasacij
53,500.000
Podeželje in agrarne operacije:
Nacionalni program namakanja
321,200.000
Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje
akumulacije Vogršček
30,000.000
Podeželje in agrarne operacije: Raziskovalne
naloge s področja razvoja podeželja
16,951.000
Urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba
6,000.000
Vinske ceste
10,000.000
Poizkusni centri za namakanje
4,219.000
Vodooskrba Bele krajine
63,286.000
Regionalni razvojni projekti podeželja
41,794.530
Skupni nameni: Podpora ukrepom
za pospeševanje kmetijstva v občinah
24,000.000

C) realizacijo zahtevkov, prispelih na javne razpise za
zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz na-
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2431

1458
3804
3805
1491
1494
1497

SIT

Podeželje in agrarne operacije: Urejanje
podeželja in obnova vasi-dokumentacija
8,452.314
Podeželje in agrarne operacije: Izdelava
predhodnih analiz in invest. tehnična
dokumentacija
13,915.320
Podeželje in agrarne operacije: Komasacije
31,551.974
Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov 99,200.000
Skupni nameni: Podpora ukrepom
za pospeševanje kmetijstva v občinah
476,000.000
Urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba
55,597.351
Kmetijska infrastruktura
43,785.952
Vinske ceste
83,675.828
Agromelioracije
116,348.088
Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč 113,274.119
Akumulacije
31,642.197

2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma
storitve kmetijstva in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Sloveniji.
Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo
upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun.
3. člen
Sredstva iz točke A) 1. člena te uredbe dodeljuje ministrstvo za obveznosti po pogodbah iz leta 1998 v nepovratni
obliki.
4. člen
Sredstva iz točke B) 1. člena te uredbe se dodeljuje na
podlagi programov ministrstva za leto 1999 v nepovratni
obliki. Programe ministrstva sprejme minister po uveljavitvi
te uredbe.
O uvrstitvi v program in o višini dodeljenih sredstev
odloči minister s sklepom.
5. člen
Sredstva iz točke C) 1. člena te uredbe dodeljuje ministrstvo za realizacijo zahtevkov, prejetih na javne razpise za
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999 v
nepovratni obliki. Pogoje dodelitve sredstev, upravičence,
merila, način uveljavljanja in koriščenja sredstev ter druge
pogoje, pomembne za uveljavljanje intervencij, bo določal
javni razpis.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezne namene iz točke C) 1. člena te uredbe vodi komisija, ki jo za posamezen namen imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati
zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele prepozno,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog
z navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in
predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtevkih minister s sklepom.
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Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Predlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni se zavržejo.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-01/99-1
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.

6. člen
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih iz 4. in 5.
člena te uredbe, ministrstvo sklene z upravičenci pogodbe,
s katerimi natančneje uredi način in pogoje koriščenja dodeljenih sredstev.
7. člen
Zoper sklep ministra je možno vložiti v roku 15 dni od
njegovega prejema na ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev postopka dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene
zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O rezultatih
ponovne preveritve postopka odloči minister s sklepom.
8. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge
upravičence, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem
najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
9. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila
interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega
oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovske mreže.
10. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi sme vlagatelj, ki
interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške poslovanja, vendar največ v višini 1% uveljavljenih sredstev.
11. člen
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične
podatke, je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena
sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
Upravičenec izgubi tudi pravico do katerihkoli intervencijskih sredstev ministrstva za dobo dveh let, o čemer
odloči minister s sklepom. Rok prične teči z dnevom vročitve sklepa.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

609.

Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest
1. člen
V uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98) se besedilo priloge 2
nadomesti z novim besedilom, ki je kot priloga sestavni del
te uredbe in je objavljena skupaj z njo.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 427-00/98-2
Ljubljana, dne 25. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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610.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti

Na podlagi 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95) 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

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
1. člen
V uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95,
15/96 in 89/98) se spremenijo skrajšana standardizirana
imena posameznih postavk iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki so v skladu s 6. členom te uredbe njen sestavni del.
2. člen
Spremembe skrajšanih standardiziranih imen so naslednje:
15.72 Pro. hrane za hišne živali
15.720 Pro. hrane za hišne živali
28.512 Dr. površinska, toplotna obdelava kovin
29.7
Pro. gospodinjskih naprav
29.71 Pro. gospodinjskih naprav
29.710 Pro. gospodinjskih naprav
29.72 Pro. neel. gospodinjskih naprav
29.720 Pro. neel. gospodinjskih naprav
31
Pro. el. strojev, naprav
32
Pro. RTV, komunikacijskih naprav, opreme
32.2
Pro. RTV oddajnikov, TT naprav
32.20 Pro. RTV oddajnikov, TT naprav
32.200 Pro. RTV oddajnikov, TT naprav
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Oskrba s paro, toplo vodo
Popravilo el. gosp. naprav
Popravilo el. gosp. naprav
Hoteli ipd. obrati
Hoteli ipd. obrati
Hoteli ipd. obrati
Oddajanje zasebnih sob turistom
Kurirska dej. razen javne pošte
Kurirska dej. razen javne pošte
Dej. finančnih trgov
Dej. finančnih trgov
Nepremičninski projekti za trg
Nepremičninski projekti za trg

7. Policijska uprava Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, za območje upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.
8. Policijska uprava Nova Gorica, s sedežem v Novi
Gorici, za območje upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova
Gorica in Tolmin.
9. Policijska uprava Novo mesto, s sedežem v Novem
mestu, za območje upravnih enot: Črnomelj, Metlika, Novo
mesto in Trebnje.
10. Policijska uprava Postojna, s sedežem v Postojni, za
območje upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna.
11. Policijska uprava Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, za območje upravnih enot: Dravograd, Radlje
ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

Črtajo se naslednja skrajšana standardizirana imena:
80.3
Visokošolsko izobraževanje
80.30 Visokošolsko izobraževanje
80.300 Visokošolsko izobraževanje.

2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o ustanovitvi uprav za notranje zadeve v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 33/91).

40.300
52.72
52.720
55.1
55.10
55.100
55.233
64.12
64.120
67.11
67.110
70.11
70.110

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 056-01/98-3
Ljubljana, dne 25. februarja 1999.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 231-01/99-1
Ljubljana, dne 25. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

611.

Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu
policijskih uprav v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o policiji
(Uradni list RS, št. 49/98 in 66/98) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih
uprav v Republiki Sloveniji
1. člen
Za opravljanje določenih nalog policije se za posamezna
območja Republike Slovenije kot območne organizacijske
enote policije ustanovijo policijske uprave, in sicer:
1. Policijska uprava Celje, s sedežem v Celju, za območje upravnih enot: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec.
2. Policijska uprava Koper, s sedežem v Kopru, za območje upravnih enot: Izola, Koper, Piran in Sežana.
3. Policijska uprava Kranj, s sedežem v Kranju, za območje upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.
4. Policijska uprava Krško, s sedežem v Krškem, za
območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica.
5. Policijska uprava Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za
območje upravnih enot: Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje.
6. Policijska uprava Maribor, s sedežem v Mariboru, za
območje upravnih enot: Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica,
Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica.

612.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Andragoškega centra Republike
Slovenije

Na podlagi 28. člena in 154. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in 23/96) ter 6. člena in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 97. seji dne 18.
februarja 1999 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Andragoškega centra
Republike Slovenije
1. člen
1. člen odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91) se spremeni
tako, da se glasi:
‘Za opravljanje dejavnosti in nalog, potrebnih za razvoj,
uveljavljanje in izvajanje izobraževanja odraslih, ustanovi Republika Slovenija javni zavod.
Ustanoviteljske pravice uresničuje Vlada Republike Slovenije.
Ime javnega zavoda je: Andragoški center Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: center). Skrajšano ime javnega zavoda je: Andragoški center Slovenije (kratica ACS). V
mednarodnem poslovanju se uporablja ime: Slovenian Institute for Adult Education (kratica SIAE).
Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Šmartinska 134a.
S statutom centra se določi znak in grafična oblika imena centra.’.
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2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Center:
– pripravlja strokovne podlage za razvoj izobraževanja
odraslih ter njegovo sistemsko urejanje;
– pripravlja strokovne podlage za spremljanje in ocenjevanje stanja in razvoja izobraževanja odraslih v državi z
vidika razvojnih potreb in možnosti družbe, z vidika kakovosti in mednarodne primerljivosti in pripravlja ustrezne ukrepe
za pospeševanje izobraževanja odraslih;
– razvija in uvaja projekte za pospeševanje izobraževanja odraslih, širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev in
dvig kvalitete izobraževanja odraslih;
– opravlja naloge, povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih;
– izvaja evalvacije in spremlja poskuse;
– opravlja raziskovalno in razvojno ter drugo ekspertno
delo na področju izobraževanja odraslih;
– razvija, organizira in izvaja izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za andragoško delo in drugih, ki
potrebujejo pri svojem delu andragoško znanje;
– opravlja svetovalno delo in nudi strokovno pomoč
organizacijam na področju izobraževanja odraslih, andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom;
– razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih;
– opravlja knjižničarsko dejavnost in vzdržuje programoteko in medioteko na področju izobraževanja odraslih;
– pripravlja in izdaja publikacije in druga gradiva za
izobraževanje odraslih;
– razvija in vzdržuje informacijski sistem; druge infrastrukturne dejavnosti, potrebne za razvoj izobraževanja odraslih in
– pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah
iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja center naloge, določene s 27., 28. in 29. členom zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96) ter s 23. členom zakona o
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96).
Center pri opravljanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi
organizacijami doma in v tujini.’.
3. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
‘Dejavnosti centra v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
34/94, 3/95, 13/95, 15/96 in 89/98) so naslednje:
DE/22.1 založništvo,
DE/22.11 izdajanje knjig,
DE/22.13 izdajanje revij in periodike,
DE/22.2 tiskarstvo in z njim povezane storitve,
DE/22.3 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G/52.471 dejavnost knjigarn,
G/52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami,
K/71.33 dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem,
K/72.10 svetovanje o računalniških napravah,
K/72.20 svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi,
K/72.30 obdelava podatkov,
K/72.40 dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami,
K/73.10 raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije,
K/73.20 raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja in humanistike,
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K/74.83 tajniška dela in prevajanje,
L/75.12 dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne
storitve, razen obveznega socialnega
zavarovanja,
M/80.422 drugo izobraževanje,
O/92.51 dejavnost knjižnic in arhivov.’.
4. člen
Doda se nov 3.b člen, ki se glasi:
‘Za izvajanje nalog se center praviloma organizira v
naslednja središča:
– raziskovalno središče,
– središče za razvoj in svetovanje,
– izobraževalno središče,
– informacijsko središče in
– druga središča, ki jih ustanovi v soglasju z ustanoviteljem.
Raziskovalno središče opravlja temeljne, aplikativne in
razvojne raziskave na področju izobraževanja in učenja odraslih in se lahko organizira kot samostojna obračunska enota
v skladu s predpisi, ki veljajo za raziskovalno dejavnost v
Sloveniji.’.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Organ upravljanja centra je svet centra.
Sestavljajo ga:
– trije predstavniki delavcev ACS,
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik iz javne mreže organizacij za izobraževanje odraslih,
– en predstavnik Univerze v Ljubljani in
– en predstavnik Univerze v Mariboru.
Predstavnike delavcev v svetu volijo delavci neposredno, predstavnike ustanoviteljev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za znanost
in tehnologijo. Ostale predstavnike imenujejo pristojni organi teh organizacij oziroma zvez v skladu z njihovimi akti.
Predsednika sveta centra imenuje svet izmed svojih
članov.
Svet centra sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina vseh njegovih članov.
Mandat sveta centra traja 4 leta. Po preteku mandata
so lahko člani sveta ponovno izvoljeni.’.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Za direktorja centra je lahko imenovan, kdor poleg v
zakonu določenih splošnih pogojev, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– ima doktorat znanosti,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali
vodilnih delovnih mestih,
– druge pogoje, določene s statutom centra.
Kandidati za direktorja centra morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja centra.
Mandat direktorja traja 4 leta, po preteku te dobe je
lahko ponovno imenovan.’.
7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se
glasi:
‘Ustanovitelj zagotavlja centru za opravljanje registrirane dejavnosti primerne prostore. Sredstva za financiranje
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uporabe in vzdrževanja poslovnih prostorov zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport iz proračunskega vira, ki se razlikuje od virov za financiranje dejavnosti.’.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Center pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije, s prodajo svojih
storitev na trgu in iz drugih virov.
Iz proračuna pridobiva center sredstva na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa dela, h
kateremu daje soglasje ustanovitelj, na podlagi predhodnega mnenja upravnih organov, pristojnih za vzgojo in izobraževanje in za delo, družino in socialne zadeve, pri čemer se
upošteva razvojne potrebe na področju vzgoje in izobraževanja in potrebe za razvoj in uveljavljanje izobraževanja odraslih v državi.’.
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1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 165,63 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 5/99).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 16. februarja 1998.

9. člen
Besedi izvršni svet v vseh oblikah, se nadomestijo z
besedo Vlada Republike Slovenije.

Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-01/98-2
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
613.

hrane za leto 1999

Popravek
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9-396/99 z dne 13. 2.
1999, se v prilogi na strani 757, pod tarifno oznako
2204 21 790, podpora v SIT/enoto pravilno glasi:
60,00/l**.
Uredništvo

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja
–

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

Popravki seznamov medicinskih pripomočkov skupine D

Popravek
V seznamih medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo do 26. 10. 1998 izdano dovoljenje za promet,
objavljenih v Uradnih listih RS, št. 77/98, 85/98 in 2/99,
se pri posameznih medicinskih pripomočkih posamezni podatki pravilno glasijo:
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Št. 512-12/99-56
Ljubljana, dne 22. februarja 1999.
Urad Republike Slovenije
za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec.
Direktorica
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območje planske celote Triglavskega narodnega parka

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Triglavskega narodnega parka (Bled), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 72-3593/98 z dne 23. 10. 1998, se 2. člen
pravilno glasi:
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na objekt na
parceli številka 654/8 k.o. Zgornje Gorje.

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
planskih celot J1, J2, J3 in J5 (Uradni list RS, št. 15/91,
30/96 in 70/96), ki se nanašajo na plansko celoto J1, J2
in J3 ter
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.
–

Popravek sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Popravek
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.
–

Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih
pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti
Ig, Iška vas in Tomišelj (Ig), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 70-3480/98 z dne 16. 10. 1998, se
– na koncu prvega odstavka 4. člena pika spremeni v
vejico in doda besedilo: “parcele št. 543, 638/3, 638/4,
638/5, vse k.o. Zapotok, so vključene v območje VS 19/5,
morfološka enota 2A.”
– peta alinea 9. člena spremeni tako, da glasi:
“– pravilnik o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list
SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92 in 5/93) za
območje Občine Ig; grafični del se uporablja v delih, ki so
skladni s tem odlokom.”

V sklepu o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Laško),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 89-4628/98 z dne
23. 12. 1998, se 1. člen pravilno glasi:
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi,
parc. št. 2097/3 – pot v izmeri 1582 m2, vpisana v zk. vl. št.
S7, k.o. Trobni dol. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Laško.
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.
–

Popravek
V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci (Murska Sobota), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 6-271/99 z dne 29. 1. 1999, se
besedilo 2. člena pravilno glasi:
Krajevni samoprispevek za KS Markišavci se uvede za
dobo 5 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2004.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Markišavci
Boris Gumilar l. r.

Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

–
–

Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora

Popravek
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Kranjska Gora, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 58-2733/98 z dne 20. 8. 1998 se:
v 8. členu v tabeli za Kranjska Gora – Casino KG H6
popravi oznaka ureditvene enote iz “x” v “h”, prav tako v
grafičnem prikazu,
v 41. členu 3. točka, v drugem odstavku črta beseda
“Varianta”,
v 86. členu se prva alinea dopolni tako, da v celoti
glasi:

Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci

Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje

Popravek
V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje (Slovenska Bistrica), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9-417/98 z dne 6. 2.
1998, se besedilo tretje alinee 5. člena pravilno glasi:
“– upokojenci po stopnji 1% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;”
Predsednik
Sveta KS Laporje
Marjan Štimec l. r.
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DRŽAVNI ZBOR

USTAVNO SODIŠČE

551.

563.

Zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (ZZLPPO-A)
1025

VLADA
608.
609.
610.

611.
612.

552.
553.

Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999
Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije
Sklep o postavitvi častnega generalnega konzula
v Barceloni
Sklep o povišanju konzulata Republike Slovenije
v Barceloni

564.
1139
1140

565.

1143
1025
1026

555.

556.

613.
557.

558.
559.

560.

561.

562.

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige v Republiki Italiji
Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Reggio Calabria
in regije Veneto v Republiki Italiji
Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca
davčnemu organu
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Navodilo o ugotavljanju dodatne davčne olajšave
po prvem odstavku 47. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove – Fundacije Windisch Graetz za Slovenijo
Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet
Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do
15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 10. 10. 1998 do 4. 12. 1998 izdano dovoljenje za promet
Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 10. oktobra 1998 do 4. decembra
1998 razveljavljeno dovoljenje za promet

1026

Sklep o 11. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
1060

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.

MINISTRSTVA
554.

BANKA SLOVENIJE

1143
1142

Odločba o oceni ustavnosti 61. člena in prvega
odstavka 65. člena zakona o temeljnih pravicah
iz delovnega razmerja ter drugega odstavka
4. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka
7. člena zakona o delovnih razmerjih
1056
Sklep o zadržanju izvrševanja tretjega odstavka
51.b člena, 51.c člena ter drugega odstavka
100. člena zakona o lokalni samoupravi
1058

574.

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1999
Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
Sklep o najvišji pokojninski osnovi
Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
Sklep o preračunu pokojnin, uveljavljenih v letu
1999
Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun plač
iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1998

1061
1062
1062
1062
1062
1063
1063
1063
1064

OBČINE
575.

BREŽICE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje AFP Dobova
1065

576.

DIVAČA
Sklep o določitvi javnega športnega objekta občinskega pomena v Občini Divača
1065

1026

1027
1145

1037
1037

577.
578.

1065
1073

579.

KRŠKO
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina 1078

580.

LAŠKO
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško
1078
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1085

1037

1040

581.

1040

582.
583.

1042

DOBJE
Statut Občine Dobje
Poslovnik Občinskega sveta občine Dobje

LJUTOMER
Odlok o lokacijskem načrtu centralne čistilne naprave Ljutomer
1085
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer
1086
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584.

585.

586.

587.
588.

589.
590.
591.

592.
593.

594.

595.

596.

597.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1087
Sprememba pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
1089
LOŠKA DOLINA
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Loška dolina
1089
Sklep o imenovanju podžupana
1090

Stran

601.

602.
603.
604.

LOŠKI POTOK
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok
1090
MEDVODE
Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Medvode
1111
Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 1999
1112
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 1999
1112
OPLOTNICA
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Oplotnica v letu 1999
1112
Statutarni sklep o delovanju Občine Oplotnica do
sprejema statuta občine
1113
POSTOJNA
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov
funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna, članoma sosveta
ter zunanjim članom delovnih teles občinskega
sveta
1113
PUCONCI
Začasni sklep o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
1115
Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne
šole Puconci – enote vrtca
1115
RAZKRIŽJE
Statut Občine Razkrižje

1116

598.

ROGATEC
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec
1123

599.

RUŠE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za del območja v k. o. Smolnik
1127

600.

SLOVENSKE KONJICE
Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana
Sveta krajevne skupnosti Konjiška vas
1127

605.

606.

607.

ŠENTJERNEJ
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Občine Šentjernej
Program priprave zazidalnega načrta terciarne cone s stanovanjsko gradnjo Kaluder – I. faza
Program zazidalnega načrta sejmišče III
Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1999; b) prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej ter; c) prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Šentjernej
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Občine Šentjernej

1127
1129
1131

1133

1134

ŠENTJUR PRI CELJU
Odlok o turistični taksi v Občini Šentjur pri Celju 1136
TREBNJE
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čatež
1138

POPRAVKI
–

–
–

–

–
–
–
–

Popravek uredbe o uvedbi finančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1999
Popravki seznamov medicinskih pripomočkov
skupine D
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Triglavskega narodnega parka
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
Popravek sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci
Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje

1145
1145

1147

1147
1147
1147
1147
1147
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Pravkar izšlo
dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA I
OBLIGACIJSKA RAZMERJA II
(Odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti)
Vse tri knjige o obligacijskih razmerjih pokojnega sodnika slovenskega vrhovnega sodišča
prof. dr. Borisa Strohsacka so dragoceno študijsko gradivo za vse, ki želijo na hitro obnoviti
ali pridobiti temeljna znanja o obligacijskem pravu.
V letih, ko je avtor sproti dopolnjeval svoje knjige z novimi pravnimi viri in sodno prakso, je
nastajal prvi slovenski zakonik o obligacijah. S svojim obsežnim znanjem je vplival na
njegovo vsebino, žal pa mu ni bilo dano, da bi doživel trenutek njegove uveljavitve. Nanj se
je že pripravljal in v njegovem računalniku je ostala zasnova nove knjige. Ker je ne bomo
nikoli dočakali, je založba Uradni list RS združila prvi dve knjigi obligacijskih razmerij.
Ponastili smo ju v skupni knjigi z dvema deloma.
Cena 4410 SIT

10480

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q OBLIGACIJSKA RAZMERJA I

število izvodov

OBLIGACIJSKA RAZMERJA II

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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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.

N A R O Č I L N I C A
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
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Pravkar izšlo

STANOVANJSKI ZAKON
s sodno prakso
Stanovanjski zakon sodi med tiste slovenske pravne predpise, ki jih mora
poznati širok krog ljudi. Pomemben je tako za lastnike kot za najemnike
stanovanj, saj določa njihova razmerja, predpisuje upravljanje v
večstanovanjskih hišah, po določbah o lastninjenju in privatizaciji stanovanj
in stanovanjskih hiš pa je množica nekdanjih imetnikov stanovanjske
pravice prišla do te dragocene nepremičnine.
Ker je prav na stanovanjskem področju veliko sporov, za posameznimi
členi veljavnega zakona objavljamo tudi povzetke nekaterih zanimivih
sodnih odločb. Izbrali smo jih iz bogate računalniške baze sodne prakse
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Cena 1680 SIT
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