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VLADA

2444. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Klanec-Srmin

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku

Klanec-Srmin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89, Uradni list
RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99) in srednje-
ročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89,
11/99, Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99) ter pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mest-
ne občine Koper (Uradne objave št. 25/86, 36/86, 10/88,
9/92, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98 in 16/99)
ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Občine Hrpelje-Kozina (Uradne objave št. 14/88, 1/89,
4/89, 37/89, 5/92, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98 in
40/99) sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kla-
nec–Srmin (v nadaljevanju: lokacijski načrt).

Lokacijski načrt je izdelal Urbanistični inštitut Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Trnovski pristan 2, aprila 1999, pod
številko projekta UI 1787.

2. člen
Lokacijski načrt se nanaša na območje avtoceste ter

na lego, potek in zmogljivost, velikost in oblikovanje objek-
tov, naprav in ureditev. V ureditveno območje lokacijskega
načrta sta vključeni tudi deponiji trajnih viškov materiala.

Lokacijski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu,

– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta in va-
riantnih tras avtoceste,

– skladnost odseka avtoceste s prostorskimi sestavi-
nami planskih aktov Republike Slovenije, Mestne občine
Koper in Občine Hrpelje-Kozina,

– opis funkcije območja: določitev ureditvenega ob-
močja avtoceste, opis poteka avtoceste, priključkov in
spremljajočih objektov,

– opis rešitev komunalne in energetske infrastrukture,
– prostorske ureditve in varovanje okolja,
– varovanje pred požarom,
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup z

navedbo naslovov, namembnosti objektov, katastrske obči-
ne in parcelne številke,

– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-
vanega območja,

– oceno stroškov za izvedbo avtoceste,
– etape izvajanja gradbenih del,
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana Republike Slovenije,
M 1:250.000,

– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-
benega plana Mestne občine Koper, M 1:25.000,

– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-
benega plana Občine Sežana (za območje Občine
Hrpelje-Kozina), M 1:25.000,

– pregledno situacijo avtoceste, M 1:50.000,
– pregledno situacijo avtoceste, M 1:5000,
– pregledni vzdolžni profil, M 1:10.000/1000,
– karakteristični prečni profil, M 1:50,
– pregledno ureditveno situacijo, M 1:5000,
– pregledno karto komunalnih naprav, M 1:5000,
– ureditveno situacijo, M 1:1000,
– idejne rešitve infrastrukture, M 1:1000,
– načrt gradbenih parcel, M 1:2000,
– zakoličbeni načrt, M 1:2000 s tehničnimi elementi

zakoličbe osi avtoceste.
Poročilo o vplivih na okolje vsebuje:
– uvodna pojasnila,
– izhodišča za izdelavo PVO,
– značilnosti posega v okolje,
– opis zatečenega stanja okolja, pričakovanih vplivov

in okoljevarstvenih ukrepov ter skupno oceno sprejemljivosti
posega z vidika vplivov na okolje,

– družbeno sprejemljivost posega,
– opozorila glede celovitosti projekta in poročila,
– povzetek poročila s sklepno oceno za širšo javnost.
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II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-

cele oziroma dele parcel za naslednje ureditve:
– avtocesta z vsemi spremljajočimi objekti in uredi-

tvami
– deponija trajnih viškov materiala Zamatavinc
– deponija trajnih viškov materiala Bekovec (rezervna

deponija)
– prestavitve komunalnih naprav zaradi gradnje avtoce-

ste in deponij.

Avtocesta
k.o. Prešnica
3624/1, 3624/2, 3627, 3629, 3630, 3631, 3632,

3633, 3634, 3638/1, 3638/2, 3641/1, 3641/2,
3643/1, 3643/2, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649,
3650, 3651/1, 3651/2, 3653/1, 3654/1, 3655/1,
3656/1, 4572/2

k.o. Ocizla
454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 456/2, 554, 556/1,

556/2, 557, 558, 559, 560/1, 560/2, 561, 562/1,
568/1, 568/2, 569/1, 569/2, 570, 571, 572, 578/1,
580/1, 584, 588, 589, 590, 591/1, 591/2, 592, 593,
594, 595, 596/1, 596/2, 597, 600, 601/2, 602, 603/1,
603/2, 603/3, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5,
605/6, 606/1, 606/2, 607, 608/1, 608/2, 608/3,
609/4, 609/5, 609/6, 618/1, 618/2, 618/3, 618/4,
618/7, 653/2, 654, 658/2, 667, 668, 686/2, 686/3,
1977, 1978, 1980/4, 1980/5, 1980/6, 1986/1,
1986/2, 1987, 1988, 1989, 1998, 1999, 2002, 2004,
2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/2,
2016/3, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025, 2033/6,
2033/7, 2034, 2035, 2036, 2037, 2041, 2042/1,
2042/2, 2043/1, 2043/2, 2043/3, 2043/4, 2045,
2046, 2047/1, 2047/2, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,
2053/1, 2053/2, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058,
2060/1, 2060/2, 2062, 2063, 2064, 2065/1, 2065/2,
2066/1, 2066/2, 2067/1, 2067/2, 2070, 2071, 2072,
2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2079, 2080/1, 2080/2,
2081/1, 2081/2, 2081/3, 2082, 2083, 2084, 2085,
2086, 2087/1, 2087/2, 2088/2, 2094, 2095, 2096,
2098/1, 2098/2, 2099, 2139/1, 2139/2, 2141/1,
2141/2, 2141/3, 2142, 2143, 2145/1, 2145/2, 2146,
2147, 2148, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155,
2156, 2159, 2160, 2161, 2162, 2232, 2233, 2398/1,
2398/9, 3299/1, 3299/2, 3300/5, 3303/1, 3304/1,
3304/2, 3305/1, 3305/2, 3306/2, 3307/1, 3307/3,
3307/4, 3308/1, 3308/2, 3308/3, 3308/4, 3308/5,
3308/9, 3309/1, 3309/2, 3309/3, 3309/4, 3309/5,
3309/6, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/4, 3310/5,
3310/6, 3310/7, 3310/8, 3310/9, 3310/12, 3310/14,
3310/15, 3310/16, 3310/18, 3310/19, 3310/20,
3310/21, 3310/22, 3310/23, 3310/24, 3310/25,
3310/26, 3310/27, 3310/28, 3310/29, 3310/41,
3310/43, 3310/44, 3310/45, 3310/46, 3310/47,
3310/49, 3310/50, 3310/52, 3310/53, 3310/54,
3311/3, 3314, 3316, 3317/1, 3317/2, 3318, 3319,
3321, 3322, 3323/1, 3323/2, 3323/3, 3324/1,
3324/2, 3324/3, 3325, 3325/1, 3325/2, 3326,
3327/1, 3327/2, 3327/3, 3327/4, 3328, 3329,
3330/1, 3330/2, 3330/3, 3330/4, 3331, 3333,
3335/1, 3335/2, 3335/3, 3336/1, 3336/2, 3336/3,
3336/4, 3336/5, 3336/6, 3338/1, 3339/3, 3339/4,
3339/5, 3339/6, 3339/7, 3340/1, 3340/3, 3340/4,
3340/5, 3340/7, 3340/8, 3341/5, 3342/2, 3346/3,

6087/2, 6115, 6117/8, 6117/11, 6146/1, 6159,
6159/1, 6159/2, 6159/3

k.o. Socerb
882/3, 1527/2, 1738/1, 1740, 1743/2, 1745,

1748, 1749, 1922, 1926, 1929, 1930, 1993/3, 1993/4,
2549, 2551/2, 2552/3, 2553, 2628, 2629, 2630, 2631,
2633/1, 2633/2, 2633/3, 2649/2, 2650/1, 2650/2,
2651/1, 2651/2, 2652, 2653, 2654/1, 2654/2,
2672/2, 2687/2, 2689, 2690, 2692, 2694/2, 2694/3,
2695, 2696/1, 2696/2, 2697, 2698, 2699, 2700,
2701/1, 2701/2, 2702, 2703, 2708/1, 2708/2, 2714,
2715/1, 2715/2, 2715/3, 2716, 2726, 2728, 2729/3,
2825/1, 2825/2, 2827, 2828, 2829, 2833, 2838, 2846,
2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855/1, 2855/2, 2856,
2857, 2859, 2860/1, 2860/2, 2862, 2863, 2864,
2866/1, 2866/2, 2868/1, 2868/2, 2870/1, 2870/2,
2871/1, 2871/2, 2872, 2873/1, 2873/2, 2874/1,
2874/2, 2874/3, 2874/4, 2876/1, 2877/1, 2878,
2879, 2880, 2882/1, 2882/2, 2884/1, 2884/2, 2885,
2886/1, 2886/2, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2892,
2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2899/1, 2899/2,
2899/3, 2899/4, 2900, 2901, 2903/1, 2903/2,
2903/3, 2904, 2905, 2906/1, 2906/2, 2908, 2909,
2910, 2911, 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2913/1,
2913/2, 2914/1, 2914/2, 2914/3, 2914/4, 2914/5,
2914/6, 2914/7, 2914/8, 2914/9, 2914/10, 2914/11,
2914/12, 2915/1, 2915/2, 2915/3, 2916/1, 2916/2,
2916/3, 2917/1, 2917/2, 2918/1, 2918/2, 2919/1,
2919/2, 2919/3, 2920/1, 2920/2, 2921, 2922, 2923,
2924, 2925, 2926, 2927, 2928/1, 2929/1, 2930, 2931,
2932/1, 2932/2, 2933/1, 2933/2, 2935, 2936/1,
2936/2, 2936/5, 2937/1, 2937/2, 2937/3, 2937/4,
2938/1, 2938/2, 2944/1, 2945/1, 2945/4, 2946/1,
2952, 2958, 2959/1, 2959/3, 2960/3, 2960/4,
2961/2, 2967/5, 2967/9, 3070/1, 3070/3, 3072/1,
3081/13, 3081/18, 3081/3, 3081/5, 3081/6, 3081/9,
3084

k.o. Osp
2695, 2696, 2740/1, 2740/2, 2745/1, 2745/2,

2747/1, 2747/2, 2747/3, 2747/4, 2878
k.o. Gabrovica
2/2, 6, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12,

17/1, 17/2, 18, 19, 25, 30, 31, 40, 41/1, 42/1, 43/1,
43/2, 43/3, 44, 45, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 49/4, 51,
52, 53, 55, 56, 57, 58, 59/2, 635/2, 635/3, 635/4,
635/5, 710/10, 710/3, 1144, 1146/1, 1147/1,
1147/2, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1154/1, 1154/2,
1154/3, 1154/4, 1155, 1160, 1161/2, 1161/3,
1161/4, 1161/6, 1172/1, 1181/2, 1190/2, 1193/2,
1225, 1226, 1227, 1258, 1259, 1262, 1263, 1264,
1265, 1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1282, 1283, 1284,
1285, 1286, 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 1293,
1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314,
1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322,
1323, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343,
1344, 1345, 1346, 1347, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369,
1385, 1386, 1393, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401,
1406, 1407, 1409, 1410, 1411, 1418, 1419, 1420,
1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1461, 1462, 1463

k.o. Črni Kal
164, 165/1, 2432/2, 2434/1, 2434/6, 2456,

2643, 2646/1, 2648, 2649, 2650, 2652, 2654, 2656,
2659, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662, 2663/1, 2663/2,
2664, 2666/1, 2666/2, 2668, 2669/1, 2669/2, 2670,
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2671, 2672/1, 2672/2, 2673/1, 2673/2, 2674, 2675,
2676, 2677, 2678, 2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2,
2702, 2704/1, 2704/3, 2708/1, 2710/1, 2712/1,
2713/1, 2713/2, 2713/3, 2714/1, 2714/2, 2714/3,
2715/1, 2716, 2717, 2719, 2742/1, 2749/1, 2752,
2753, 2756, 2758, 3376/11, 3377/1, 4037, 4041

k.o. Rožar
22, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3,

49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 50/1, 50/2,
50/3, 50/4, 50/5, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 56/1,
56/2, 56/3, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 59,
60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 63, 64/1, 64/2,
64/3, 72/1, 73/1, 73/2, 74/1, 74/11, 74/12, 74/2,
90/1, 91, 224/1, 224/2, 224/4, 225, 226, 227/2,
228/1, 228/2, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236/1,
236/2, 236/3, 237, 240, 241, 242/1, 242/2, 245,
246/1, 246/2, 246/3, 247, 248, 249, 250/1, 250/2,
251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1,
264/2, 266/1, 266/2, 267, 268, 269, 270/1, 270/2,
271, 273/1, 275/1, 275/2, 275/3, 276, 277, 279,
284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5, 284/7, 284/8,
285, 286/1, 287, 289, 290/1, 290/2, 365/1, 365/2,
366, 367, 368, 369, 370, 371/1, 371/2, 372, 374,
375, 376, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 381, 382/1,
382/2, 383, 384, 385, 386, 659/1 660/1, 660/2, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 668, 669,
670, 671, 672, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684,
685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 687, 688, 689,
690, 692, 693, 694, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2,
698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705/1,
705/2, 705/3, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 711, 712,
713, 714/1, 714/2, 714/3, 715, 718, 720, 724/1,
724/2, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4,
726/5, 726/6, 726/7, 726/8, 726/9, 726/10, 726/11,
726/12, 726/13, 726/14, 726/15, 726/16, 726/17,
727/1, 727/5, 727/6, 727/7 728/2, 728/3, 729/1,
730, 795, 796/1, 796/3, 796/4, 1040, 2411, 2412/1,
2412/2, 2413, 2414, 2417/3, 2418, 2419/1, 2419/2,
2420, 2421, 2425/1, 2425/2, 2427/1, 2427/3,
2357/1, 2357/2, 2358,2457/2, 2461, 2469, 2509,
2510/1, 2510/2, 2510/3, 2512/1, 2512/2, 2512/3,
2513/1, 2513/2, 2513/3, 2513/4, 2518, 2519,
2521/2, 2525, 2629/1, 2629/2, 2631, 2632, 2635/1,
2635/3, 2636, 2638, 2640, 2649, 2671, 2673, 273/1,
710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 2631

k.o. Tinjan
64/2, 68, 644/2, 645/1, 645/2, 646, 647, 649/1,

649/2, 650/1, 650/2, 651/1, 651/2, 653/1, 653/2,
653/3, 654, 655, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 657/3,
657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 658/1, 658/10, 658/12,
658/13, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/7,
658/9, 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 659/6,
659/8, 659/9, 660, 661/10, 661/11, 661/12, 661/13,
661/14, 661/15, 661/16, 661/17, 661/18, 661/19,
661/20, 661/21, 661/23, 661/4, 661/6, 661/7,
661/8, 661/9, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5,
662/6, 663/1, 663/2, 664, 664/1, 664/2, 664/3, 680,
681/1, 681/2, 681/3, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2,
684, 685, 686, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 687/3,
687/4, 688, 689, 691/1, 691/2, 691/3, 692/1, 692/2,
693/2, 694/1, 694/2, 694/3, 702/2, 702/3, 703, 704,
705, 706, 707/1, 707/2, 708, 709, 710, 729, 730/1,
730/2, 731, 733/1, 733/2, 734, 735, 736/1, 736/2,
737, 738, 739, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742, 743,
744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 744/5, 745/1, 745/2,
746/1, 748/1, 750/2, 750/3, 781/2, 782/1, 782/2,

784/1, 784/2, 785/1, 785/2, 785/3, 786, 787/1,
787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 788/1, 788/2, 788/3,
788/4, 788/5, 789/4, 797, 1829/1, 1830, 1831, 1833,
1834, 1837/1, 1838, 1838/3

k.o. Dekani
32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 36/1, 36/2, 40, 42,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
61/2, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 307/1, 308/1, 308/2,
344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 709, 776, 784, 922/1, 926,
927, 928, 929, 930, 931, 936, 937, 943, 944, 945,
946, 949, 950, 996, 951/1, 952/1, 997/1, 2707,
2800/1, 3124

k.o. Škofije
79/1, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10,

79/11, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 79/17, 79/18,
255, 414, 420, 561/13, 566, 567/1, 567/2, 568,
569/1, 569/2, 569/3, 569/4, 569/5, 571/2, 571/10,
571/11, 571/12, 571/13, 571/14, 571/15, 571/16,
571/17, 571/18, 571/19, 673/2, 673/8, 673/9,
673/11, 673/12, 673/14, 701/1, 701/6, 702/1,
702/3, 702/4, 702/5, 702/6, 702/7, 702/8, 702/9,
702/10, 702/11, 702/12, 702/13, 702/14, 702/15,
702/16, 702/18, 702/19, 702/20, 702/21, 702/22,
703/1, 703/2, 703/3, 704/1, 704/2, 704/3, 705/1,
705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 706, 708/1, 709/1,
709/2, 710, 711/1, 711/2, 711/3, 712/2, 713/1,
713/2, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 728/1, 730/1,
730/2, 731, 737/2, 737/16, 737/31, 737/66, 737/67,
737/68, 737/69, 737/70, 737/72, 737/77, 973/8,
974/1, 974/2, 974/3, 974/6, 979, 1001, 1002, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1009/3,
1009/4, 1009/5, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1011/1,
1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1017,
1018/13, 1018/8, 1032/2, 1032/3, 1033, 1034/1,
1034/2, 1034/3, 1034/4, 1035/1, 1035/2, 1035/3,
1035/4, 1036, 1038, 1039/1, 1039/2, 1039/3,
1039/4, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1041/1,
1041/3, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2, 1045/3,
1046/1, 1046/2, 1046/3, 1047/1, 1047/2, 1047/3,
1047/4, 1047/5, 1047/6, 1047/40, 1047/41,
1047/42, 1723/6, 1723/7, 1727, 1734, 1737/1,
1737/2, 1738/1, 1771, 1772, 1774/3, 1780, 1849,
1883, 1883/1, 1883/3, 1893, 1896, 1897, 1905

k.o. Ankaran
790, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797/1,

797/2, 797/3, 798, 799/1, 887, 887/1, 917, 918, 919,
921 (793)

k.o. Bertoki
5726/9, 5736/1, 5736/2, 5736/7, 5737/1,

5737/2, 5739, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771,
5772, 5773/1, 5773/2, 5773/3, 5774/1, 5774/2,
5796, 5797/2, 5797/3, 5797/7, 5797/9, 5866/4,
5974/1, 5987/1, 5987/2, 5990, 5992, 5994, 5796,
5996, 5997, 6007/3, 6010, 6018/1, 6024/1, 6035,
6073/1, 6307/2, 6314, 6316, 6323, 6324, 6359, 6363,
6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371,
6372, 6373, 6374, 6375, 6376/1, 6376/2, 6376/3,
6378, 6379, 6380, 6381, 6384, 6385

Deponija trajnih viškov materiala Zamatavinc
k.o. Dekani
657, 658, 659, 660, 727, 728, 731, 732, 733,

734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 748, 752, 753, 754, 755, 756,
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757, 758, 759, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771,
772, 773, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789,
790, 793, 794, 808/2, 809/2, 810/1, 810/2, 811/1,
811/2, 812/1, 812/2, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2,
815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 818/1,
818/2, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,
828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,
838, 839, 840/1, 840/2, 863/1, 863/2, 841, 842, 843,
844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853,
854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 864,
865, 868, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 875, 876,
877, 878/1, 878/2, 884/1, 884/2, 885, 886, 906, 907,
922/1, 924, 925, 926, 1175/1, 1175/2, 1176/1,
1176/2, 1177/1, 1177/2

Deponija trajnih viškov materiala Bekovec
k.o. Rožar
727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/8, 727/9,

727/10, 728/1, 2348/1, 2351/1, 2351/2, 2351/3,
2351/4, 2351/5, 2352/1, 2352/2, 2352/14, 2352/15,
2352/16, 2354/1, 2354/2, 2354/3, 2354/4, 2354/5,
2354/7, 2354/8, 2354/9, 2354/12, 2354/13,
2354/14, 2355/1, 2355/6, 2356, 2357/1, 2357/2,
2358, 2632, 2640, 2671

k.o. Črni Kal
2680/1, 2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2, 2685,

2686/1, 2686/2, 2688, 2689, 2690, 2692, 2693/1,
2693/2, 2693/3, 2695/1, 2695/2, 2695/3, 2695/4,
2695/5, 3377/1

Zaradi prestavitve in izgradnje komunalnih naprav, so
tangirane naslednje parcele:

Vodovodno omrežje
k.o. Bertoki
5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762,

5763/1, 5763/2, 5765/1, 5765/2, 5765/4, 5765/5,
5767, 6035, 6037, 6064, 6322

k.o. Dekani
695, 704
k.o. Gabrovica
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367
k.o. Ocizla
2398/1
k.o. Tinjan
6/1, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2, 52/2, 58/2, 59/1,

59/2, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 68, 1828/1, 1833
k.o. Škofije
79/2, 79/16, 567/2, 673/2, 1009/1, 1009/2,

1009/3, 1009/4, 1009/5, 1012/1, 1012/2, 1013/1,
1013/2, 1013/3, 1014/1, 1016/1, 1017, 1018/1,
1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/10, 1019/2, 1020/2,
1020/3, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022/4, 1024,
1025/1, 1025/3, 1026/2, 1192/1, 1723/6, 1723/7,
1738/1,1780, 1789, 1883

Elektro omrežje
k.o. Ankaran
797/1, 797/3, 799/1, 919
k.o. Bertoki
5736/1, 5737/1, 5737/2, 5765/1, 5765/2, 5767,

5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773/1, 5773/2,
5773/3, 5774/1, 5774/2, 5776/1, 5778/1, 5778/2,
5779, 5792/1, 5792/2, 5792/3, 5792/5, 5792/6,
5879, 5974/1, 5992, 5996, 5996/1, 5996/2, 5997,
6000, 6007/2, 6009/1, 6009/3, 6035, 6036, 6038,
6039, 6073/1, 6303, 6304, 6316, 6324, 6366, 6372,
6374, 6375, 6377, 6382, 6383

k.o. Črni Kal
2655, 2656, 2668, 2673/2, 2674, 2753, 2756,

4041
k.o. Dekani
33/2, 34, 35, 40, 42, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 61/1,

61/2, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 88,
94, 95, 96, 110/1, 353, 361, 362, 364, 372, 702, 703,
716, 723, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 756,
757, 758, 759, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771,
772, 774, 775, 776, 784, 822, 865, 866, 918/1, 918/2,
919, 920, 921, 922/1, 923, 933, 934, 935, 936, 944,
949, 951/1 2707, 2752/2, 2772, 2773/1, 2774/1,
2772, 2773/1, 2774/1, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779,
2781, 2782, 2783, 2784, 2787/3, 2800/1, 2800/2,
2800/3, 3054/1, 3057, 3058

k.o. Gabrovica
2/2, 2/3, 8/1, 8/2, 9/1, 24, 25, 27, 28, 1144,

1147/2, 1147/3, 1154/1, 1155, 1161/3, 1226, 1227,
1242, 1243, 1244, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257,
1258, 1259, 1260, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277,
1279, 1280, 1282, 1283, 1285, 1307, 1464

k.o. Ocizla
618/4, 618/7, 1996, 2093, 2100, 2101, 2102,

2104, 2112, 2398/1, 3297/1, 3299/1, 3299/2,
3300/5, 3303/1, 3310/1, 3310/2, 3310/5, 6087/2,
6117/8

k.o. Rožar
405, 406, 500/2, 506, 512, 513, 514, 515, 517,

519, 520, 521/1, 521/2, 522, 523/3, 523/4, 524, 526,
527, 529, 531, 535, 537, 539, 542/1, 542/2, 543/1,
543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2,
547/1, 547/2, 548/1, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2,
551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 655/1, 655/2, 656/1,
657/1, 658, 659/1, 659/2, 660/1, 660/2, 661, 664,
665, 667/1, 667/2, 673/1, 674, 675/1, 675/2, 675/3,
675/4, 675/5, 676/1, 676/2, 676/3, 677/1, 677/2,
677/3, 668, 678/1, 727/1, 727/5, 727/6, 727/7, 727/8,
727/9, 728/1, 728/2, 728/4, 728/5, 729/1, 730, 795,
2357/1, 2357/2, 2412/1, 2412/2, 2413, 2414, 2417/1,
2417/2, 2417/3, 2418, 2419/1, 2419/2, 2420, 2425/1,
2425/2, 2427/1, 2427/2, 2427/3, 2428, 2429, 2431,
2629/1, 2630, 2631, 2632, 2434, 2435, 2437, 2439/1,
2439/2, 2441, 2441/1, 2444, 2445/1, 2447/1, 2447/2,
2449, 2451, 2453, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2,
2461, 2469, 2521/2, 2629/1, 2630, 2635/2, 2673

k.o. Socerb
1738/1, 1740, 1741, 1742, 1743/1, 1743/2,

1744, 1745, 1748, 1749, 1920/1, 1920/2, 1922, 1926,
1927/1, 1927/2, 1929, 1930, 1932, 1933/2, 1933/3,
1933/4, 1934, 1935/2, 1993/4, 2549, 2649/2,
2967/5, 3080, 3081/3

k.o. Škofije
79/3, 673/8, 702/7, 702/8, 702/21, 702/22,

704/2, 705/1, 705/3, 705/4, 706, 708/1, 708/2, 709/2,
728/1, 732/1, 832, 979, 1007, 1009/1, 1009/2,
1009/3, 1009/4, 1009/5, 1010/1, 1011/1, 1012/1,
1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1, 1016/1,
1017, 1018/1, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/10,
1019/2, 1019/5, 1020/2, 1020/3, 1021/1, 1021/2,
1021/3, 1022/4, 1024, 1025/1, 1025/3, 1026/2,
1192/1, 1723/6, 1723/7, 1727, 1738/1, 1780, 1789,
1822/1, 1822/2, 1822/3, 1823, 1827, 188371, 1883/2

Telekomunikacijsko omrežje
k.o. Črni Kal
2655, 2656, 2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2,

3377/1, 4041
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k.o. Gabrovica
1/3, 1/4, 2/3, 6, 8/1, 8/2, 27, 28, 49/4, 53, 55,

56, 57, 58, 59/2, 59/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71,
79, 80, 81/1, 81/3, 90/4, 91/1, 1144, 1147/1, 1148,
1149, 1154/1, 1155, 1161/3, 1161/6, 1227, 1228,
1242, 1243, 1244, 1251, 1255, 1256, 1281, 1282,
1286, 1292, 1293, 1307, 1349, 1398, 1400

k.o. Ocizla
454/2, 455/1, 456/2, 580/1, 6146/1
k.o. Prešnica
3655/2, 3799/1, 3799/2
k.o. Rožar
334, 335, 336, 382/1, 382/2, 383, 384, 2635/1,

2357/1, 2357/2, 2358, 2640, 2671.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA

4. člen
Funkcija območja

Ureditveno območje lokacijskega načrta iz tretjega čle-
na te uredbe se namenja za:

– avtocesto z vsemi spremljajočimi objekti in ureditva-
mi (deviacije cest in poti, viadukti, nadvozi, podvozi, priključ-
ka Kastelec in Črni Kal, razcep Srmin, območje vodno-
gospodarskih ureditev, območje infrastrukturnih objektov in
vodov za komunalno oskrbo avtoceste, območje ureditve
obcestnega prostora vključno z rekultivacijo zemljišč in re-
konstrukcijo melioracijskih sistemov);

– počivališče Kastelec;
– deponiji trajnih viškov materiala Zamatavinc in Beko-

vec z začasnim dovozom.

5. člen
Avtocesta

Trasa avtoceste
Odsek avtoceste Klanec–Srmin je dolg 14,90 km.
V lokacijskem načrtu je od km 11,5 do 19,0 (Klanec–

Črni Kal) upoštevana varianta trase avtoceste DIII/2, od km
19,0–26,40 (Črni Kal–Srmin) je upoštevana varianta trase
avtoceste DI/2T.

Od km 11,5 do km 11,9 poteka trasa avtoceste južno
od obstoječe G1-10 do izvennivojskega križanja v km 11,9,
kjer je podvoz obstoječe G1-10. V nadaljevanju trasa pote-
ka v nasipu čez njive in travnike do km 12,160 kjer je
izvennivojsko križanje z obstoječo lokalno cesto Petrinje–
Klanec. Lokalna cesta je deviirana in poteka severno od
avtoceste ter se priključi na magistralno cesto G1-10 sever-
no od podvoza 3-11. Avtocesta prečka dolino Smelavc z
viaduktom dolžine 210 m, hrib Brgodec (km 12,6–12,8) pa
v ukopu. V km 13,4 preide avtocesta v predor Kastelec
(dolžina desne cevi 2.182 m, dolžina leve cevi 2.240 m.
Južni portal predora Kastelec je v km 15,56.

V km 16,40 je priključek Kastelec. Priključna cesta je
deviacija (1-19) regionalne ceste R3-627 Socerb–Kastelec
(priključek na G1-10). V nadaljevanju poteka avtocesta po
Spodnjem krasu v nižjih nasipih in usekih vzporedno z G1-
-10. Pred viaduktom Črni Kal preide v globok ukop (od km
17,10 do 17,65). G1-10 se najbolj približa v km 17,30 (pri
gostilni Gabrovec, ki se ruši).

Od km 17,651 do km 18,716 poteka trasa avtoceste
po viaduktu Črni Kal (dolžine 1.065 m), ki prečka obrobje
Osapske doline. Najvišji steber je visok 88 m.

V nadaljevanju poteka trasa avtoceste mimo vasi Ste-
pani. Na tem mestu je načrtovan priključek Črni Kal (med km
19,20 im 19,5), ki je z deviacijo 1–21 povezan z G1-10.

Med priključkom Črni Kal in vhodom v predor Dekani
(km 19,5–km 21,56) poteka trasa severno od hriba Škrljevi-
ca pretežno v ukopu do km 20,5, čez območje Tinjanskih
njiv pretežno na nasipu do km 21,10; velik nasip je tudi v km
21,45–km 21,56 pred portalom predora Dekani (križanje
avtoceste in Globokega potoka).

V km 21,56 sta vzhodna portala predora Dekani. Dolži-
na predora je 2.200 m (desna cev) in 2.120 m (leva cev).
Zahodna portala sta na pobočju hriba Kaštelir v km 23,76 m
(desna cev) oziroma km 23,68 (leva cev).

V nadaljevanju poteka trasa avtoceste na nasipu (do
km 24,10) po pobočju nad naseljem stanovanjskih blokov
Na vardi in v ukopu nad zaselkom Postaja (do km 24,30) ter
preide na viadukt Lama dolžine 60 m (desni pas) in 75 m
(levi pas). Od km 24,40 dalje poteka trasa avtoceste na
severnem obrobju industrijske cone, v km 25,70 pa preide
na viadukt Bivje (dolžine 555 m), ki prečka območje seda-
njega križišča Ankaran in Rižano. V km 26,40 se trasa
načrtovane avtoceste z osjo in niveleto vključi na obstoječo
avtocesto Koper–Srmin.

Največji vzdolžni sklon trase je 5.00%, najmanjši radij
je 750 m, v razcepu Srmin na obalni cesti pa 450 m.

Računska hitrost za odsek avtoceste je do vstopa v
predor Kastelec je 120 km/h, od predora do konca odseka
pa je 100 km /h.

Projektirani normalni prečni profil avtoceste je 26,60 m
(do vstopa v predor Kastelec) in 25,60 m (od predora do
konca odseka). Prečni profil obsega:

– štiri vozne pasove po 3,75 m (do vstopa v predor
Kastelec) in po 3,50 m (od predora do konca odseka)

– dva odstavna pasova po 2,50 m
– dva robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0,50m
– dve utrjeni bankini po 1,20m
– srednji ločilni pas širine 3,20 m.
Priključka
Priključek Kastelec v km 16,0 je zasnovan levo kot

diamant, desno kot polovična deteljica. Priključna cesta je
deviacija 1-19 regionalne ceste R3-627.

Priključek Črni Kal v km 19,3 je projektiran v obliki
trobente. Priključna cesta z G1-10 (deviacija 1-21), je dolga
1,7 km. Projektirana je z elementi za magistralne ceste,
NPP = 10,70 m, min RH = 180 m (izven priključka), kar
ustreza VR = 70 km/h.

Priključka Kastelec in Črni Kal sta necestninska.
Razcep
Razcep Srmin je v območju sedanjega ankaranskega

križišča (od km 24,70 do km 26,66). Območje razcepa
zajema tudi del trase načrtovane hitre ceste Srmin–Škofije
(do km 2,46). Območje razcepa je v celoti v območju loka-
cijskega načrta avtoceste.

V razcepu se povezujeta avtocesta Ljubljana–(Srmin)–
Koper in hitra cesta Srmin–Škofije. V povezavi s preobliko-
vanim ankaranskim križiščem se avtocesta in hitra cesta
navezujeta tudi na regionalno in lokalno cestno omrežje. V
območju razcepa je možna tudi direktna priključitev Luke
Koper na avtocesto.

Razcep Srmin je projektiran v obliki trobente. Vsi kraki
za glavne prometne tokove so projektirani za hitrost
VR = min 80 km/h, razen kraka za smer Škofije–Ljubljana,
ki je projektiran za 70 km /ha.

Spremljajoči objekti
Med traso G1-10 in AC (km 16,5) je ob sedanjem

priključku regionalne ceste na G1-10 načrtovano enostran-
sko počivališče Kastelec, ki je dostopno je tudi z G1-10.
Počivališče je pomembno predvsem kot razgledišče in turi-
stično-informacijska točka.
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Urejeno bo na platoju serpentine začasne izvozne ce-
ste z avtoceste na G1-10 v primeru, da bo začasni izvoz
izveden kot etapa gradnje avtoceste.

6. člen
Deponije trajnih viškov materiala

Investitor je dolžan zagotoviti, da se vsi viški kvalitetnih
materialov (apnenec) uporabijo na trasi avtoceste in za pre-
delavo oziroma za gradbene posege na drugih lokacijah. V
deponije trajnih viškov se odlaga le nehomogen apnenčasti
in flišni izkopni material.

Pri gradnji avtoceste sta načrtovani dve deponiji. Naj-
prej se uredi in zapolni deponija Zamatavinc. Deponija Be-
kovec je rezervna lokacija za primer, če bodo viški nehomo-
genega apnenčastega in flišnega material večji od zmoglji-
vosti deponije Zamatavinc.

Pogoj za odpiranje deponije Bekovec so dokumentira-
no preverjene vse možnosti drugačne uporabe viškov mate-
riala oziroma primernejšega načina odlaganja trajnih viškov
in podroben načrt sonaravne ureditve.

Kot rezervna lokacija se dopusti tudi možnost deponi-
ranja v kamnolomih.

Deponija Zamatavinc (zmogljivost 1.258.000 m3) je
južno od trase avtoceste v območju hudourniške grape po-
toka Zamatavinc. Za povezavo z gradbiščem avtoceste (v
km 21,08) je treba zgraditi deviacijo 1-23 in 1-23c skupne
dolžine približno 2,74 km.

Dolvodno od čela deponije je, zaradi zagotovitve ustrez-
nih odvodnih razmer in poplavne varnosti objektov, na dol-
vodnem odseku vodotoka potrebno načrtovati in izvesti
ustrezne ukrepe za zadrževanje odtekajoče padavinske in
talne vode.

Površje deponije naj bo oblikovano tako, da se na
zahodnem robu deponije uredi odvodnja površinskih voda
prek novo oblikovane grape, ki naj temelji na polkrožnem
profilu, tako da se sledi podobnim naravnim razmeram. Do-
voljeni tehnični posegi so le v postavitvi iz kamnov, ki so
položeni v betonsko podlago, ki pa v končni fazi ne sme biti
vidna.

Deponija Bekovec (zmogljivost 807.000 m3) je v grapi
hudourniškega Krniškega potoka. Za povezavo z gradbiščem
avtoceste je načrtovana priključitev na povezovalno cesto
priključek Črni Kal – G1-10 (deviacija 1-21).

Pogoji glede urejanja deponij so:
– Pred nasipavanjem je treba potoke prestaviti v po-

hodno galerijo, v katero se omogoči tudi dreniranje vod iz
stranskih grap in zbiranje precednih vod oziroma odvodnja-
vanje dna grape; galerija se zaščiti s kamnitim nasipom.

– Pred nasipavanjem se v spodnjem delu odstrani hu-
mus in aluvijalni nanosi do flišne podlage.

– Za večjo stabilnost se viški apnenčnega materiala
vgrajujejo v sprednji del deponije, v osrednji in zadnji del pa
fliši.

– Upoštevati je treba sonaravne ureditve odvodnjava-
nja in s tem povezano oblikovanje celotne deponije.

– Način nasipavanja, odvodnjavanja in utrjevanja dolo-
čita geomehanik in hidrolog na podlagi podrobne preučitve
z razmer na terenu; sprotno je treba z ustreznimi ukrepi
zagotoviti zadovoljivo kvaliteto vgrajenih materialov in stabil-
nost deponije ter zavarovanje pred erozijo.

– Deponija mora imeti urejen odtok padavinskih voda;
za zmanjšanje prepustnosti za vodo in dober odtok površin-
skih vod se zaključna plast deponije v debelini približno 2 m
dodatno zgosti.

– Čelno brežino deponije je treba zaščititi pred izpira-
njem vode. Nujno je sprotno ozelenjevanje čela, priporoča
pa se tudi sprotno zasipavanje čela z apnenčnim drobirjem,
preko katerega se nasipava plast humusa, potrebna za oze-
lenitev.

– V vseh gradbenih fazah in v izvedbi rekultivacije mora
biti zagotovljeno odvodnjavanje površinskih in precednih vo-
da. Odvodnja mora biti urejena tudi dolvodno od čela depo-
nije vse do izliva v Rižano tako, da bo urejeno korito sposob-
no prevajati povečane vodne količine vse do izliva v Rižano
in da objekti ob koritu dolvodno ne bodo poplavno ogroženi
(velja za potok Zamatavinc in za Krniški potok v primeru
odpiranja deponije Bekovec).

7. člen
Deviacije

Vse prekinjene povezave v prostoru zaradi gradnje av-
toceste in deponij je potrebno ponovno vzpostaviti. Zaradi
ureditve priključkov na avtocesto so potrebne tudi deviacije
in rekonstrukcije odsekov sedanjega cestnega omrežja.

Vse deviacije obstoječih cest in poti ter potrebne nove
ceste in poti s podatki o legi, dolžini in normalnem prečnem
profilu so prikazane v tabeli 1. Dimenzije normalnih prečnih
profilov deviacij je dopustno v soglasju z upravljalcem prila-
goditi obstoječi ureditvi državnih in ostalih cest ter poti.

Investitor avtoceste je dolžan urediti tudi dostope, ki
nadomeščajo prekinjene obstoječe poti in v tej uredbi niso
določeni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku zasliša-
nja prizadetih strank.

Deviacija 1-23a (dostop do kmetijskih teras na območ-
ju Tinjanske njive) se izvede na podlagi predhodne terenske
preveritve možnosti dostopa do vseh parcel brez dodatne
poti ob robu avtoceste.
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Tabela 1: Seznam deviacij
Št. dev. Opis deviacij Stacionaža AC Dolžina Prečni profil

utrditev deviacij: km m m
(A) asfalt, (M) makadam

1-15 Lokalna cesta Petrinje-Klanec (A) 12,000 540 5,90+2×1,00
1-15a Deviacija poljske poti (A) 12,00 160 4,00+2×0,50
1-16 Lokalna cesta nad portalom predora Kastelec (A) 13,400 1.480 4,00+2×0,50
1-17 Deviacija poljske poti (A) 13,00 500 4,00+2×0,50
1-18 Dostopna cesta do vodnega zbiralnika (A) 13,30 280 3,00+2×0,50
1-19 R3-627 v priključek Kastelec (A) 16,050 1.170 5,90+2×1,00
1-19a Krak priključek Kastelec (A) 16,000 160 5,70+2×1,50
1-19b Krak priključek Kastelec (A) 15,900 200 5,70+2×1,50
1-19c Krak priključek Kastelec (A) 16,000 120 5,70+2×1,50
1-19d Krak priključek Kastelec (A) 5,70+2×1,50

»SOS« izvoz pred viaduktom (M) 17,1-17,4 300 5,00+2×1,50
1-20 Dostopna cesta do opornika viadukta Črni Kal (A) 17,700 650 3,00+2×0,50
1-21 Deviacija magistralne ceste (A) 19,270 1.660 7,70+2×1,50
1-21a Priključek sedanje magistr. c. (A) – 150 7,70+2×1,50
1-21b Priključek Osapske ceste (A) – 100 5,90+2×1,00
1-21c Priključek naselja Stepani (A) – 185 5,90+2×1,00
1-21d Deviacija lokalne ceste (A) – 150 5,90+2×1,00
1-21e Povezava Stepani-Tinjan (A) 19,840 300 5,90+2×1,00
1-21f Deviacija gozdne poti (M) – 70 3,00+2×0,50
1-21g Deviacija poljske poti (M) – 350 3,00+2×0,50
1-21h Dostop do zemljišč pod viaduktom Črni Kal – 260 3,00+2×0,50
1-21i Odcep od dev. 1-21 za dostop do zemljišč (M) – 900 3,00+2×0,50
1-21j Odcep od dev. 1-21e za dostop do zemljišč (M) – 250 3,00+2×0,50
1-22 Povezava poljskih poti za dostop do zemljišč (M) – 100 3,00+2×0,50
1-23 Dostopna cesta v Globoki potok (M) 21,080 2.100 3,50+2×0,50
1-23a* Dostop do parcel (M) 20,850-21,00 750 3,00+2×0,50
1-23b Rekonstrukcija G1-10 (A) 320 7,70+2×1,00
1-23c Dostop do deponije Zamatavinc (M) 640 3,50+2×0,50
1-24 Dostop do predora Dekani (A) 450 4,00+2×0,50
1-24a Deviacija poljske poti (M) 23,877 240 2,00+2×0,50
1-25 Dostop do parcel (M) 24,2-24,3 250 3,00+2×0,50
1-26 Odcep od dev. 1-21 za dostop do zemljišč (M) 24,810 – 24,960 150 2×1,50
1-27 Deviacija poljske  (M) 25,580 – 26,070 530,0 2×1,50
1-28 Deviacija lokalne ceste 26,240 240 2×3,30

in 4,040 2×2,25
1-29 Bivje – Ankaran 25,330 840 2×4,5

2×3,30
1-30 Bertoki – krožišče 2×3,30
1-31 Škofije – krožišče 440 2×3,30
1-32 Deviacija poljske poti (M) 24,920 30 2×1,50
1-33 Lokalna cesta (A) 200,0 4,0+2×1,00
1-34 Poljska pot (M) 100,0 3,0+2×0,5

8. člen
Objekti na avtocesti

Vsa križanja avtoceste z ostalimi prometnicami so iz-
vennivojska.

Na odseku Klanec–Srmin so 4 nadvozi, 6 podvozov,
3 mostovi in 3 viadukti.

Objekti na avtocesti z lego, podatki o dolžini in širini so
prikazani v tabeli 2.
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Tabela 2: Seznam objektov na avtocesti

Objekt Km Dolžina Širina Opomba
m m

Podvoz 3-11 11,873 – 11,956 83,0 27,98 Podvoz G1-10
Viadukt 6-3 12,295 – 12,505 210,0 27,98 Viadukt Smelavc
Nadvoz 4-8 16,420 60 7,9 R3-627 v priključek Kastelec
Viadukt 6-4 17,651 – 18,716 1.065 27,98 Viadukt Črni Kal
Podvoz 3-12 19,270 17,30 34,42 Priključek Črni Kal
Nadvoz 4-8a 19,820 68,00 7,90 Lokalna cesta
Podvoz 3-13 21,800 30,24 7,60 Za deviacijo 1-23
Podhod 3-14 23,875 54,28 4,80 Za deviacijo 1-24a
Viadukt 6-5a 24,337 – 24,432 95,00 28,23 Viadukt Lama
Viadukt 6-5 25,067 – 25,622 555,00 28,23 Viadukt Bivje
Most 5-1 15,59 14,31 Razcep Srmin, obojestranska razširitev

obstoječega mostu
Most 5-3 62,00 9,75 Razcep Srmin,
Most 5-4 9,57 5,35 Razcep Srmin, razširitev obstoječega

mostu
Most 5-5 13,20 8,60 Razcep Srmin
Nadvoz 4-12 68,85 10,30 Razcep Srmin
Podvoz 3-15 11,00 23,70 Razcep Srmin
Podvoz 3-16 20,04 41,65 Razcep Srmin

9. člen
Predori

Na odseku avtoceste Klanec–Srmin sta dva predora:
1. Predor Kastelec od km 13,360 do km 15,600:

dolžina desne cevi (smer Koper) je 2.182 m, dolžina leve
cevi je 2.240 m. Vzdolžni nagib nivelete je 2,5%.

2. Predor Dekani od km 21,560 do km 23,760: dolži-
na desne cevi (smer Koper) je 2.200 m, dolžina leve cevi je
2.120 m. Vzdolžni nagib nivelete je 2,261%.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

10. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste in

spremljajočih objektov mora vsebovati tudi krajinsko uredi-
tveni načrt in mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhi-
tekturno in krajinsko oblikovanje.

Pri izdelavi PGD in PZI je treba izdelati podrobnejše
krajinske rešitve oblikovanja reliefa, posebnih ureditev, vklju-
čevanja protihrupnih ograj in zasaditve.

Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti mora-
jo biti v skladu z izhodišči lokacijskega načrta in morajo
upoštevati krajinske značilnosti prostora.

11. člen
Oblikovanje trase in objektov na avtocesti

Odbojna ograja avtoceste
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in

ne presegajo višine 0,75 razen na mestih posebne zaščite,
kjer je visoka 1,20m.

Urejanje pasu med cestišči
Vmesni pas med cestišči se zatravi oziroma zasadi z

grmovnicami v kolikor to dopuščajo pogoji odvodnje. V pri-
meru razklenjenih pasov (širši vmesni pas) je zemljišče na
vmesnem pasu reliefno nekoliko dvignjeno in zasajeno z
grmovnicami ali drevjem (odvisno od širine).

Protihrupne zaščite
– Protihrupna zaščita ščitenega območja se mora izve-

sti zvezno oziroma s prekrivanjem različnih tipov zaščite (pri

menjavi nasip/ograja se morata v smeri ščitenega območja
prostorsko prekriti).

– Protihrupne ograje na nadvozih se izvedejo kot del
konstrukcije in oblikovanja nadvoza ter so v celoti ali vsaj
delno transparentne.

– Protihrupni nasipi se izvedejo v sklopu cestnih nasi-
pov. Oblikujejo se reliefno razgibano in v skladu s prostor-
skimi značilnostmi. Vsi protihrupni nasipi se humuzirajo, za-
travijo in zasadijo z drevnino tako, da se vizualno čim bolje
vključijo v območje.

Protivetrna zaščita
– Protivetrne ograje na viaduktih se izvedejo kot del

konstrukcije in oblikovanja viadukta in so v celoti transpa-
rentne.

– Na ostalih delih trase, ki so izpostavljene vetru, se
obnovi oziroma zasadi zaščitni gozd.

Objekti na avtocesti
Vsi objekti na avtocesti, zlasti premostitveni, morajo biti

arhitekturno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo pro-
stora.

Pri izvedbi viadukta Črni Kal se upošteva prvonagrajena
rešitev natečaja za viadukt Črni Kal, končanega junija 1998.

Priključka in razcep
Pri arhitektonskem načrtovanju in oblikovanju priključ-

kov in razcepa je treba upoštevati krajinske značilnosti (na-
ravne in kulturne znamenitosti.

Počivališče Kastelec
Počivališče Kastelec se uredi na nasipu začasne cest-

ne povezave avtoceste z G1-10, ko se le-ta opusti.
Počivališče Kastelec ima lahko naslednje funkcije:
1. parkirišča za osebne avtomobile in avtobuse
2. razgledišče
3. informacijska pisarna
4. gostinski objekt s sanitarijami
5. dopustna je sezonska prodaja sadja.
Bencinski servis ni dopusten.
Z 20% tolerancami znotraj območja so na počivališču

predvidene naslednje zmogljivosti:
1. parkirišča
 1.1 osebni avtomobili 50 parkirnih mest
 1.2 avtobusi 10 parkirnih mest
 ter zelenice in poti med parkirišči
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2. Ploščad razgledišča in ostale ureditve
1 +2 skupaj pribl.10.000 m2

3. Informacijski center pribl. 60 m2

 Velikost objekta 15 m × 4 m, višina 4 m
4. Gostinski objekt s sanitarijami
 3+4 skupaj bruto etažna površina pribl. 100 m2

 Velikost objekta 20 m × 5 m in višina 4 m.
Pri oblikovanju in arhitekturni zasnovi počivališča je

potrebno upoštevati regionalne značilnosti. Uporablja naj se
tipične materiale regije (korci, planete, kamniti zidovi), ven-
dar ne v smislu prevzemanja obstoječih regionalnih arhitek-
turnih tipov temveč na nov, času primeren način, v sozvočju
z novimi materiali in potrebami. Med elementi kulturne kraji-
ne naj se pri zasnova počivališča uporablja značilen motiv
teras s kamnitimi zidovi.

Investitor gradnje počivališča mora izdelati vse potreb-
ne projekte za navezavo počivališča na obstoječo komunal-
no infrastrukturo in za nepretočno in neprepustno greznico
ustrezne zmogljivosti.

12. člen
Krajinsko oblikovanje

Oblikovanje reliefa
Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v

skladu z geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo
terena.

Nakloni nasipov in razprtih usekov so različni in se
prilagajajo konkretni situaciji v prostoru, vendar pa načelo-
ma niso strmejši od 1: 1.5 v apnencu oziroma 1: 2 v flišu.

Nasipi
– Spodnji del nasipa se ublaži in zaokroži, v vrtači ali

grapi pa se zaokrožitev nasipa prilagodi njeni obliki tudi v
stranskih delih.

– Pri zasipavanju vrtač je potrebno najprej odstraniti in
ustrezno shraniti humusno plast in jo po končanem nasipu
spet razgrniti.

– Nasipi, ki služijo kot deponije in/ali protihrupni nasipi
se izvedejo v okviru širšega reliefnega oblikovanja.

– Višji nasipi preko flišnih teras se praviloma terasirajo.

Useki
– Zgornje zaokrožitve strmih usekov v apnencu po mož-

nosti niso gladke in enakomerne, da bo možna hitrejša
zarast. Če je kamnina stabilna, zgornje zaokrožitve nižjih
usekov niso potrebne.

– Pri obdelavi stene usekov na apnencu s spodnjo
bermo se pušča naravni lom skale. Nakloni skalnih usekov s
spodnjo bermo so lahko različni in, če dopušča stabilnost
kamnine, tudi strmejši od 3:1, tako da ostane gola skala.

– Useki v flišu so praviloma razprti in v naklonu min 1:2
ali bolj položno, razen v območjih, kjer so zaradi zmanjšanja
obsega useka uporabljeni oporni zidovi.

– Na začetku oziroma zaključku usekov se izvede širša
zaokrožitev v skladu z reliefnimi značilnostmi terena.

– Višji useki preko flišnih teras se praviloma izvedejo v
naklonu 1:2 in terasirajo pri čemer se upoštevajo proporci in
dimenzije obstoječih teras, v primeru trajnih nasadov pa se
praviloma izvedejo z opornimi zidovi.

Obširnejša preoblikovanja reliefa
– AC od km 11.500 do km 12.160 – desna stran

nasipa se smiselno razširi do G1-10 oziroma opuščene
lokalne poti.

– AC od km 12.160 do 12.280 – usek preko vrha
hriba se preoblikuje v skladu z reliefnimi značilnostmi.

– AC od km 12.520 do 12.880 – usek preko pobočja
Brgodca se preoblikuje v skladu z reliefnimi značilnostmi.

– Useki na območju portalov predora Kastelec se
preoblikujejo v skladu z reliefnimi značilnostmi, tako da je
vidna degradacija prostora čim manjša.

– Nasip počivališča Kastelec se smiselno razširi in pri-
lagodi reliefnim značilnostim pobočja.

– AC od km 16.680 do 16.920 – nasip platoja bazena
4 se smiselno razširi in oblikuje v skladu s terenom; preko
grape na kraškem robu (km 16.800) se izvede podporni zid
dolžine pribl. 110m, stranska nasipa se smiselno razširita v
skladu s terenom.

– AC od km 17.080 do 17.640 – leva stran globoke-
ga useka preko Rjave stene se izvede v skladu z geološko
situacijo, po možnosti brez vmesne berme z razprtim zgor-
njim delom – v oblikovanju se prilagodi značilnostim kraških
sten; desna stran useka preko zgornjega dela udora Jamica
se delno razpira in oblikuje v skladu z reliefno značilnostjo
udora.

– AC od km 18.720 do 19.260 – globok razprt usek
preko pobočja hriba Na Vrhu se na obeh straneh izvede z
obširnejšimi gornjimi in stranskimi zaokrožitvami v skladu z
obstoječim reliefom.

– Območje priključka Črni Kal – useki in nasipi med
AC in deviacijami oziroma rampami priključka se smiselno
združijo in preoblikujejo v skladu z značilnostmi prostora
preko katerega potekajo, to je terasirajo v poteku preko
kulturnih teras.

– AC od km 19.840 do 20.120 – globok objestranski
razprt usek preko pobočja za Škrljevico se v zgornjih in
stranskih delih smiselno razširi do predvidenih devijacij ter
zaokroži v dve samostojni reliefni prvini.

– AC v poteku preko Tinjanskih njiv (od km 20.2 do
20.46): desna stran useka se smiselno razširi do deviacije.

– AC od km 20.7 do km 21.1 – visok nasip na levi
strani AC se oblikuje tako, da čim manj posega v strugo
Tinjanskega potoka. Potrebne vidne spodnje utrditve nasipa
se izvedejo z večjimi kamnitimi bloki.

– Nasip preko grape Globokega potoka se v stranskih
delih zaokroži in prilagodi obliki grape.

– Dovoz do portala predora Dekani pri Vardi (deviacija
1 – 24): visoki nasipi se smiselno združijo in oblikujejo tako,
da je cesta čim manj vidna.

– AC od km 23.8 do 24.3 – vmesni pas med razkle-
njenima pasovoma se reliefno oblikuje kot blaga vzpetina,
usek na desni strani se izvede z opornimi zidovi, v zgornjem
delu pa razpre in zaokroži v skladu z obstoječim pobočjem,
nasip na levi strani (nad naseljem Na Vardi) se delno skrajša
z opornimi zidovi.

– Razcep Srmin od 24,920 do 25.800 – skupno
preoblikovanje reliefa med AC in izvozno rampo.

– Preoblikovanje nasipov oziroma usekov znotraj pen-
telj razcepa Srmin na način ustvarjanja samostojnih reliefnih
prvin.

– Za deponiji Zamatavinc in Bekovec se upošteva so-
naravna ureditev odvodnjavanja in preoblikovanja reliefa.

Oblikovanje gozdnega roba
Kjer trasa preseka gozdne površine se najmanj v pasu

10 m od useka s spodnjo bermo ali najmanj 10 m od
skrajnega roba cestišča sanira in oblikuje nov gozdni rob. V
območju listnatih gozdov se izvede panjevska sečnja in do-
saditev z avtohtonimi listavci.
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Sanacija varovalnih in zaščitnih gozdov
Predvidi se dosaditev z borom v dovolj širokem pasu za

sanacijo posega (kot je prikazano v grafičnih prilogah LN).
Zaščitna ograja se praviloma premakne bližje k cesti, tako
da se obstoječi gozd neprekinjeno nadaljuje z novo zasadi-
tvijo.

Zasaditve
Nove zasaditve se v največji možni meri navezujejo na

obstoječo vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve
morajo biti v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem.

Vegetacijo se odstrani le tam, kjer bo to res nujno
potrebno.

Uporabi se zgolj avtohtono vegetacijo, razen na neka-
terih območjih posebnih ureditev.

– Spodnje berme usekov se zasadi z avtohtonim rastli-
njem. Uporabi se drevje nižje rasti in grmovnice. Na območ-
ju berme se z jarkom zagotovi dovolj debelo plast humusa za
zasaditev.

– Zgornje zaokrožitve in posnete robove se v skladu z
ureditveno situacijo lokacijskega načrta zatravi ali zasadi z
nižjimi grmovnicami.

– Pobočja razprtih usekov se zatravijo in mestoma za-
sadijo z drevjem in grmovjem, pobočja nasipov se zatravijo
in mestoma zasadijo z drevjem in grmovjem, vse na način
kot je predvideno v ureditveni situaciji lokacijskega načrta.

– Vmesni ločilni pas AC se zatravi oziroma zasadi, koli-
kor dopuščajo pogoji odvodnje.

– Oporni zidovi se ozelenijo z plezalkami in /ali pokrov-
nimi rastlinami.

– Terase se zasadijo z drevjem in/ali grmovnicami.

Sanacija antropogenih prvin
Opuščeni deli magistralne in drugih cest se reliefno

preoblikujejo in zatravijo oziroma zasadijo v skladu s krajin-
skimi značilnostmi prostora.

Krake s cesto prekinjenih obstoječih kamnitih zidov se
z dozidavo sklene, če to ni mogoče, pa ustrezno zaključi.

Kmetijske terase se smiselno zaključijo oziroma nada-
ljujejo v ta namen preoblikovanem nasipu ali useku.

Ureditve ob bazenih
Območje bazena z zadrževalnikom, usedalnikom in

umirjevalnim bazenom se vključi v širši prostor s pomočjo
ustreznega oblikovanja reliefa in zasaditve, ki pa ne sme
omejevati servisnega dostopa in možnosti izvajanja rednih
vzdrževalnih del. Pri zasnovi zasaditve se uporabi obstoječe
sklope vegetacije, tako da se dosadi izkrčen del gozda v
ustrezno obliko, ali pa se dosadi manjše skupine drevnine in
s tem zmanjša vidno izpostavljenost bazena.

Za izvedbo servisne ceste se po možnosti uporabi ob-
stoječe poti. Servisna cesta in dostop do bazena sta zatrav-
ljena, če to ni mogoče, peščena. Servisno cesto je treba
izvesti s čim manj nasipi in useki.

Vodnogospodarske ureditve
– Regulacija 7-2A Tinjanski potok 2A:
Za zasuti del struge Tinjanskega potoka se na mestu

kontakta z nasipom ceste izvede potrebno utrditev struge
oziroma brežine nasipa AC, pri oblikovanju leve brežine pa
se višino brežine dimenzionira le na srednje vode, tako da
se vsakoletne visoke vode lahko prelivajo po konfiguraciji
terena obstoječe grape. Drugi deli ureditve vodotoka se
urejajo predvsem s prečnimi pragovi in potrebnimi posamez-
nimi bočnimi utrditvami.

– Regulacija 7-7 Globoki potok:
Pod nasipom AC se izvede širši propust (b=4) s hrapa-

vim dnom. Gorvodni odsek se konceptualno ureja tako, da
se namesto regulacije v enotnem profilu postavi prag oziro-
ma zaplavna pregrada prek celotnega profila grape in omo-
goči prosto oblikovanje struge potoka nad vtokom v bazen.
Izstočni odsek Globokega potoka se dolvodno od območja
zadrževalnega bazena št. 10 prosto spelje po obstoječi
grapi, s potrebnimi posameznimi bočnimi in prečnimi utrdi-
tvami (brez kanelete).

Zaščitna ograja
Ograja se na določenih mestih smiselno premakne z

roba odkupljenega zemljišča in se vključi v ureditev obcest-
nega prostora.

Območja posebnih ureditev
5. Priključek Kastelec – predvidene so bolj oblikovno

poudarjene ureditve, vendar izključno z uporabo avtohtone
vegetacije. Upošteva se načelo optičnega vodenja.

6. Območje porušenega gostišča ob G1-10 na
kraškem robu – sanacija prostora z možnostjo ureditve manj-
šega razgledišča ob G1-10.

7. Priključek Črni Kal – predvidene so bolj oblikovno
poudarjene ureditve, vendar izključno z uporabo avtohtone
vegetacije. Upošteva se načelo optičnega vodenja.

8. Razcep Srmin – predvidene so bolj oblikovno pou-
darjene ureditve. Upošteva se načelo optičnega vodenja.

9. Deponija Bekovec – potrebno je izdelati krajinsko
ureditveni načrt sanacije in ozelenitve. Uporabijo se pionir-
ske vrste avtohtone vegetacije.

10. Deponija Zamatavinc – potrebno je izdelati krajin-
sko ureditveni načrt sanacije in ozelenitve. Uporabi se pio-
nirske vrste avtohtone vegetacije.

11. Počivališče Kastelec – na podlagi urbanistično –
arhitektonske rešitve počivališča je treba izdelati krajinsko
ureditveni načrt v skladu z urejanjem celotnega območja.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

13. člen
Kanalizacija

Odvajanje meteorne vode s cestišča avtoceste
Vsa meteorna voda s cestišča avtoceste in pralna voda

iz predorov se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo
in vodi do objektov za prečiščevanje (zadrževalni bazeni in
usedalniki). Kanalizirana voda se odvaja v usedalnike in lovil-
ce olj ter nato v zadrževalne bazene.

Zadrževalni bazeni so dimenzionirani za vsak izpust
posebej. Od km 11,500 do km 26,66 so zadrževalni bazeni
v naslednjih stacionažah AC:

1. zemeljski zadrževalnik v km 12,400
2. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-

nik v km 13,200
3. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-

nik v km 15,900
4. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-

nik v km 16,690
5. armiranobetonski usedalnik in armiranobetonski za-

drževalnik v km 17,680
6. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-

nik pod viaduktom Črni Kal v km 18,1
7. armiranobetonski usedalnik pod viaduktom Črni Kal

v km 18,250
8. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-

nik v priključku Črni Kal v km 19,100
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9. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-
nik v km 20,200

10. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-
nik v km 21,420

11. armiranobetonski usedalnik v km 23,850
12. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-

nik v km 25,240 v razcepu Srmin
13. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-

nik v km 25,920 v razcepu Srmin
14. armiranobetonski usedalnik v km 26,480 v razce-

pu Srmin
15. armiranobetonski usedalnik in zemeljski zadrževal-

nik v km 25,280 v razcepu Srmin.
Padavinsko vodo iz usedalnikov oziroma zadrževalni-

kov na Krasu spuščamo v ponikovalnice, na flišnem terenu
pa v vodotoke ali v naravne grape.

Padavinska voda iz brežin nasipov in usekov gre v
zemeljske jarke z utrjenim dnom in dalje po terenu stran od
AC v naravne odvodne grape in vodotoke.

Vsi objekti morajo biti dostopni za čiščenje in vzdrževa-
nje.

Fekalna kanalizacija
V območju razcepa Srmin posegata trasi AC in HC

Škofije–Srmin ter ostale ureditve razcepa v obstoječe in
načrtovano kanalizacijsko omrežje:

– V km 2,480 in 2,500 HC Škofije–Srmin križa HC
traso predvidenega fekalnega razdelilnega omrežja iz Val-
marina. Kanalizacijo je treba izvesti v prepustu pod HC tako,
da bodo na odseku omogočena tudi kasnejša popravila in
eventualna sanacija kanalizacije.

– Čez območje razcepa Srmin potekata obstoječa fe-
kalna zbiralnika Iplas–CČN in Lama–Iplas. V območju cest-
nih nasipov novih cest je potrebna zaščita obeh zbiralnikov z
izvedbo prepustov.

– V primeru potrebne prestavitve dela fekalnega zbiral-
nika Lama–Iplas je potrebno upoštevati povezavo s predvi-
denim fekalnim zbiralnikom Iplas–Dekani.

– Obstoječe mešano kanalizacijsko omrežje, ki zbira
fekalne in meteorne vode iz območja Lame, Mlekarne in
Iplasa ter se priključuje na fekalni zbiralnik Lama–Iplas, mo-
ra ostati v funkciji mešanega sistema do izgradnje fekalne
kanalizacije tovarne Iplas in fekalnega zbiralnika Dekani–
Iplas ter izgradnje ločenega sistema tehnoloških vod tovarne
Iplas in Polisinteze. Obstoječe omrežje, ki je v bodoče pred-
videno kot meteorno omrežje, je zaradi preobremenjenosti
potrebno preveriti in po potrebi kanalizacijsko obnoviti.

– Med izvajanjem del je potrebno točno določiti polo-
žaj obstoječega kanalizacijskega omrežja in paziti, da se ga
ne poškoduje. V času gradnje je treba na območjih grad-
biščnih poti fekalno kanalizacijo zaščititi.

– V območju fekalnega zbiralnika ni dovoljeno deponi-
ranje viškov materiala.

– Na trasi obstoječega in predvidenega fekalnega zbi-
ralnika Dekani–Iplas–CČN ni dovoljena zasaditev z drevesi
in drugimi vrstami rastlin, ki bi ogrožale kanalizacijske cevi,
vzdrževanje in rekonstrukcijo kanalizacije.

Na območju počivališča Kastelec je treba urediti ne-
prepustno in nepretočno greznico ustrezne dimenzije in
zagotoviti redno praznenje.

14. člen
Vodovod

Zaradi gradnje AC in drugih ureditev, določenih s to
uredbo, ter za oskrbo objektov AC z vodo, so potrebne
naslednje ureditve na vodovodnem omrežju:

1. Obeležba trase vodovoda Rodik–Rižana pod via-
duktom Smelavc (km 12,395), da ne pride do poškodb pri
gradnji viadukta.

2. Prestavitev primarnega vodovoda pri Stepanih: de-
viacija cevovoda profila 500 mm na dolžini 1.461 m.

3. Prestavitev vodovoda Brdine vsebuje prestavitve ce-
vovodov (štiri) in izvedbo objektov (šest)

– veja 1: cev 100 mm;
– veja 2: cevi 315 mm, 150 mm, 100 mm, 100 mm;
– veja 3: cevi 500 mm, 100 mm, 100 mm;
– veja 4: cevi 500 mm, 100 mm;
– vodohran, v = 200 m3.
4. Prestavitev vodovoda Srmin vsebuje prestavitve ce-

vovodov (3) in izvedbo objektov (7)
– veja 1: cevi 225 mm, 350 mm, 200 mm, 200 mm;
– veja 2: cevi 300 mm, 225 mm;
– veja 3: cevi 300 mm, 165 mm.
6. Oskrba predora Kastelec z vodo za požarno varnost

predvideva izgradnjo rezervoarja 200 m3 nad vzhodnim por-
talom na višini večji od 60 m nad niveleto avtoceste. Rezer-
voar (200 m3) je povezan z vodovodom Petrinje Kastelec, ki
je v gradnji.

7. Oskrba predora Dekani z vodo za požarno varnost
predvideva izgradnjo rezervoarja 200 m3 v Kolombarju.

8. Počivališče Kastelec se priključi na obstoječe vodo-
vodno omrežje pri gostilni Gabrovec. Na počivališču je treba
izvesti ustrezno hidrantno omrežje.

Vse prestavitve, nove povezave in zaščito je treba izvesti
pred pričetkom gradnje AC skladno s tehničnimi predpisi.

15. člen
Prestavitve električnih vodov

Zaradi gradnje AC in drugih ureditev, določenih s to
uredbo, so potrebne naslednje ureditve na elektroprenos-
nem omrežju.

Križanje daljnovodov napetosti 110 kV
DV 110 kV Divača–Koper I: križanje (VN 1) v km

12,042: ureditev križanja.
DV 110 kV Divača–Koper I: križanje (VN 2) v km

17,894: pretrasiranje.
DV 110 kV Divača–Koper I: križanje (VN 3) v km

20,440: pretrasiranje, demontaža.
DV 2×110 kV Divača–Dekani–Koper: križanje (VN 4) v

km 23,68: pretrasiranje.
DV 110 kV Divača–Koper I: križanje (VN 5) dev. 1-23:.

ureditev križanja.

Križanje daljnovodov napetosti 35 kV
DV 35 kV Divača–Kozina–Dekani I: križanje (SN 1) v

km 12,069: ureditev križanja.
DV 2×35 kV Dekani–Črnotiči: križanje (SN 7) z dev.

1-21b v bližini v km 18,300: ureditev križanja.
Križanje daljnovodov napetosti 10 (20) kV
DV 10(20) kV odcep Petrije: križanje (SN 2) v km

12,989: ureditev križanja.
DV 10(20) kV Klanec–Črni Kal: križanje (SN 3) v km

13,227 (AC) in križanje z dev. 1-16 in 1-17: ureditev križa-
nja.

DV 10(20) kV odcep Beka: križanje (SN 3A) dev. 1-16:
ureditev križanja.

DV 10(20) kV odcep Socerb: križanje (SN 4) je v km
14,80 nad predorom: nadzor stabilnost DV.

DV 10(20) kV odcep Gabrovica: križanje (SN 5) je v km
17,85: kabliranje DV v širini gradbišča viadukta.

DV 10(20) kV odcep–gostišče Gabrovec: križanje (SN
6) dev. 1-20: ureditev križanja.
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DV 10(20) kV RTP Dekani–Ankaran: potek AC in dev. v
trasi DV (SN 8) od km 23,910 do km 24,900: DV se kablira.

DV 10(20) kV RTP Dekani–Miljski hrib: križanje (SN 9)
v km 23,910: DV se kablira.

Kablovod 20 kV TP Istrabenz–TP Ankaransko križišče:
križanje (SN 10) v km 26,230: ureditev križanja.

DV 10(20) kV RTP Dekani -Rižana: križanje (SN 11) z
dev. 1-23: ureditev križanja.

Križanje z nizkonapetostnim omrežjem 400/231 V
NNO Rožar: križanje (NN 1) v km 20,09: ureditev

križanja.
NNO Spodnje Škofije: križanje KBV (NN 2) z dev.

1-31: ureditev križanja.
NNO Bertoki: križanje KBV (NN 3) dev. 1-30 in G1-10

v razcepu Srmin: ureditev križanja.

16. člen
Oskrba avtoceste z električno energijo

Predor Kastelec (napajanje 1 in 2):
1. TP predor Kastelec I (km 13,35): vir napajanja bo

nov KBV DV 10(20) kV s priključkom na DV 10(20) Klanec–
Črni Kal.

2. TP predor Kastelec II (km 15,40): vir napajanja bo
KBV 10(20) kV + DV 10(20) kV priključkom na DV 10 (20)
Klanec–Črni Kal–odcep Beka.

Viadukt Črni Kal (napajanje 3 in 4)
3. TP Viadukt Črni Kal I (km 17,60): vir napajanja bo

KBV 10(20) kV + DV 10(20) kV s priključkom na DV 10 (20)
Klanec–Črni Kal–odcep gostišče Gabrovec.

4. TP Viadukt Črni Kal II (km 18,70); vir napajanja KBV
10(20) po viaduktu iz TP I viadukt Črni Kal.

Predor Dekani (napajanje 5 in 6)
5. TP predor Dekani I (km 21,50): vir napajanja bo nov

odcep DV 10(20) kV s priključkom na DV 10(20) kV RTP
Dekani–Rižana.

6. TP predor Dekani II (km 23,640): vir napajanja bo
DV 10(20) kV s priključkom na RTP Dekani.

TP Bečajevec (napajanje 7)
TP je namenjena napajanju cestne razsvetljave in sig-

nalizacije.
Lokacija je v km 24,960: vir napajanja je nov DV 10(20)

kV s priključkom DV 10(20) kV – odcep Ankaran.

17. člen
Javna razsvetljava

Priključek Kastelec (JR1) v km 15,7 – 16,5; napaja se
preko zemeljskega NN kabla iz TP Kastelec II.

Priključek Črni Kal (JR2) v km 18,5–19,5; napaja se
preko zemeljskega NN kabla iz TP Črni Kal II.

Razcep Srmin (JR 3-5), JR4, JR5 v km 24,5–26,66
– Deviacija 3-15, rekonstruirana cesta v Škofije (JR 3);

napaja se preko zemeljskega NN kabla iz obstoječega NN
omrežja.

– Križišče rekonstruirane cesta v Ankaran (JR4); napa-
ja s preko zemeljskega NN kabla iz obstoječe TP križišče
Ankaran.

– Deviacija 3-16 – priključek AC (JR5); napaja s preko
zemeljskega NN kabla iz predvidene NN omarice PS1.

18. člen
Telekomunikacijsko (TK) omrežje

Zaradi gradnje AC in drugih ureditev, določenih s to
uredbo, so potrebne naslednje ureditve na TK omrežju.

Prestavitve in zaščita obstoječega telekomunikacijske-
ga omrežja:

– prestavitev pri gradnji AC km 11,12 – km 11,93;
– prestavitev pri gradnji AC km 12,12 – km 12,16;

oziroma pri deviaciji lokalne ceste km 0,42 – km 0,52;
– prestavitve pri gradnji AC km 15,38 – km 16,62

oziroma pri deviaciji lokalne ceste km 1,16 – km 0,00;
– prestavitev pri gradnji AC km 17,24 – km 17,42;
– prestavitev in zaščita pri gradnji AC km 18,28 – km

19,60, pri gradnji deviacije 1-21b km 0,28 – 1,68 in pri
gradnji deviacije 1-21b km 0,00 – km 0,10;

– prestavitev pri gradnji AC km 19,60 – km 19,95,
oziroma pri deviaciji 1-21e km 0,00 – km 0,43, (po potrebi
tudi začasna prestavitev);

– prestavitev pri gradnji AC km 25,34 – 25,84 – raz-
cep Srmin in pri gradnji deviacije 1-29 km 0,42 – km 0,76;

– prestavitev pri gradnji Obalne ceste in razcepa Srmin
km 2,64 – km 2,70;

– prestavitev pri gradnji križišča Bivje (razcep Srmin)
deviacija 1-30 km 0,36 – km 0,48;

– zaščita pri gradnji deviacije 1-20 na glavno cesto v
višini kamnoloma Črni Kal, km 0,475;

– prestavitev pri gradnji deviacije 1-21 (Črni Kal) km
0,00 – 0,12;

– zaščita in prestavitev pri gradnji deviacije 1-23 na
glavno traso Ljubljana–Koper km 2,11 – km 2,17.

Vse prestavitve, nove povezave in zaščito je treba izve-
sti pred pričetkom gradnje AC skladno s pogoji upravljalcev
in s tehničnimi predpisi.

Telefonski priključek
Povezava počivališča Kastelec na javno telefonsko

omrežje (kabel) se izvede z novim telefonskm kablom dolži-
ne 180 m.

19. člen
Klic v sili

Na celotni trasi AC je načrtovano vodenje 6 cevne
kabelske kanalizacije za klic v sili. Kabelska kanalizacija se
izvaja skladno s tehničnimi predpisi.

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI

20. člen
Urejanje poseljenega prostora

Rušenja objektov
Zaradi gradnje avtoceste in razcepa Srmin je treba

rušiti naslednje objekte:
Trasa avtoceste
– km 17,35: gostinski objekt ob G1-10; parcela št.

635/4, k.o. Gabrovica, naslov: Gabrovica 32
– km 24,500: shramba v nasadu oljk, parcela št.

1047/2, k.o. Škofije
– km 24,820: počitniška hiša s shrambo v nasadu

oljk, parcela št. 420, k.o. Škofije.
Razcep Srmin
– km 2,80 (HC*): stanovanjski objekt in 2 shrambi,

parcela št. 702/12, naslov: Spodnje Škofije 1
– km 2,57–2,64 (HC*): pomožni objekti, parcele št.

79/10, 79/11, 79/12, 79/17, 79/18, k.o. Škofije
– km 25,750: gostinski objekt, parcela 5736/7, k.o.

Bertoki, naslov: Srmin 138a.
*HC: stacionaža obalne hitre ceste Srmin–Škofije
Za nadomestitev navedenih nepremičnin bo investitor

zagotovil nadomestne nepremičnine ali odškodnino v skla-
du s predpisi.
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Odkupi objektov in sprememba namembnosti
Zaradi ocenjenih prekoračenih obremenitev kritičnih

mejnih vrednosti in zahtevnih zaščitnih ukrepov ter nepri-
mernih bivalnih pogojev v času obratovanja avtoceste bo
moral investitor odkupiti naslednje objekte in/ali jim spreme-
niti namembnost:

– km 2,56: niz stanovanjskih objektov, parcele št.
79/7, 79/8, 79/9, 79/13, 79/14, 79/15, vse k.o. Škofi-
je, naslov: Sp. Škofije 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a

– km 2,84: stanovanjski objekt in pomožni objekt, par-
cele št. 702/10, 673/9, 79/6, vse k.o. Škofije, naslov:
Spodnje Škofije 1a

– km 25,46: Gostišče Mlin, parcela št. 795/1 k.o.
Ankaran, naslov: Bertoki 19.

Objektom pod prvo in drugo alineo tega člena te ured-
be, se spremeni namembnost. Na podlagi monitoringa po
zaključeni gradnji avtoceste mora biti ugotovljena obremeni-
tev okolja s hrupom, kar je podlaga za določitev pogojev
namembnosti območja oziroma objektov.

Objekt gostišča Mlin Rižani se lahko, namesto da se ga
odkupi, pasivno zaščiti z zatesnitvijo oken in dejavnost prila-
godi novim razmeram v prostoru.

Na podlagi določitve meje izključne rabe avtoceste
oziroma obalne hitre ceste se izvede nova parcelacija oziro-
ma se območja navedenih objektov izločijo iz območja loka-
cijskega načrta avtoceste in se urejajo s prostorskim izved-
benim aktom, ki ga sprejme občina.

21. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč

Pri gradnji avtoceste je treba omejiti gibanje strojev na
območju same trase in posebej zavarovati rendzine, plitva
rjava pokarbonatna tla in druge sorodne talne tipe pred
poškodbami povzročenimi ob sami gradnji in po njej.

Z rodovitno plastjo tal, ki jo je treba odstraniti z matične
podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti
racionalno ravnanje. Določiti je treba začasne deponije. Pre-
prečiti je treba mešanje živice in mrtvice in uničenje rodovit-
ne prsti z neprimernim deponiranjem.

Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih
površin na gradbišču avtoceste.

Trajni viški rodovitne prsti se odložijo v deponije dolo-
čene z odlokom MO Koper.

V območjih kvalitetnih kmetijskih potencialov je treba
opuščene vozne poti, struge prestavljenih vodotokov in dru-
ge posege na zemljišču zravnati na nivo okoliškega terena,
jih humuzirati in urediti kot obdelovalne površine.

Na območju Rižanske doline, kjer bodo zaradi cestnih
ureditev presekani izgrajeni melioracijski sistem, bodo izve-
dene delne rekonstrukcije oziroma prilagoditve le-teh tako,
da bo zagotovljeno nadaljnje funkcioniranje sistemov.

Investitor gradnje je po končani gradnji dolžan plačati
stroške, ki nastanejo v zvezi s kmetijskimi operacijami (ko-
masacije, melioracije), ki so posledica posega avtoceste na
večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč.

Zaščita kmetijskih zemljišč pred vplivi vetra je na Krasu
predvidena z ureditvijo borovih zaščitnih gozdov. Na poteku
po flišnem terenu je predvidena intenzivna zasaditev zaščit-
ne (avtohtone) vegetacije na nasipih in ob robu ukopov.

Na poteku trase AC med tovarno Lama in nasadom
oljk, je treba zagotoviti, da bo zaradi gradnje AC, poseg v
matične nasade oljk čim manjši, prizadeti del pa ustrezno
nadomesti.

22. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov
Gradnja v gozdnih območjih (gozd in gozdni prostor)

mora čim manj posegati v prostor izven samega cestnega
telesa (minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov in grad-
nje objektov). Predhodno je potrebno za posege izven ob-
močja LN pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
Vse dodatne posege v gozd, predvsem če je bila izvedena
sečnja, je potrebno po končanih delih ponovno pogozditi in
v okolici vzpostaviti prejšnje stanje.

Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti.

Zaradi gradnje prizadeti gozdni rob mora biti po konča-
nih delih saniran v smislu ekološke in funkcionalne skladno-
sti. Novo urejeni gozdni rob se izvede z avtohtono in pionir-
sko vegetacijo skladno z gozdno-gojitvenim načrtom za ob-
močje gozdnega roba.

Pred pričetkom gradnje oziroma pripravljalnih del, ko je
trasa avtoceste že označena na terenu, mora gozdar pred
izvajanjem sečnje označiti drevesa za posek. Investitor je
dolžan pred označitvijo dreves pokazati zunanje meje telesa
AC (levi in desni rob).

Med gradnjo in izvajanjem del se morajo nadzorovati
novo nastale razmere v sodelovanju z Zavodom za gozdove
Slovenije.

Sečnjo lesa na trasi morajo izvajati izvajalci, ki izpolnju-
jejo pogoje iz Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št.
35/94).

23. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi

Regulacije vodotokov zaradi trase avtoceste
Zaradi gradnje avtoceste in deponij viškov materiala se

vodni režim, posebej pa režim odtoka hudourniških in viso-
kih voda, ne sme poslabšati oziroma mora biti vpliv gradnje
čim manjši. Investitor je zato dolžan izvesti potrebne ureditve
na vodotokih, ki jih križa avtocesta in druge ureditve določe-
ne s to uredbo tako, da bo vpliv gradnje čim manjši. Trase
obstoječih vodotokov se morajo ohranjati v največji možni
meri.

Potrebne so naslednje regulacije vodotokov:
1. Žleb – km 19,800 (regulacija 7-1): prepust škatla-

ste oblike in ureditev vodotoka v skupni dolžini ca.
150,00 m.

2. Tinjanski potok – km 20,150 (regulacija 7-2): pre-
pust škatlaste oblike in prepust pod deviacijo 1-21g ter
ureditev vodotoka v skupni dolžini pribl. 150,00 m.

3. Tinjanski potok (regulacija 7-2a): zemeljska dela v
skupni dolžini pribl. 75,00 m.

4. Tinjanski potok D4 – km 20,320 (regulacija 7-3):
prepust škatlaste oblike in cevni prepust pod deviacijo 1-21g
ter ureditev vodotoka v skupni dolžini pribl. 115,00 m.

5. Tinjanski potok D3 – km 20,460 (regulacija 7-4):
prepust škatlaste oblike in ureditev vodotoka v skupni dolžini
pribl. 170,00 m.

6. Tinjanski potok D2 – km 20,780 (regulacija 7-5):
prepust škatlaste oblike in cevni prepust pod deviacijo 1-22
ter ureditev vodotoka v skupni dolžini pribl.130,00 m.

7. Tinjanski potok D1 – km 20,940 (regulacija 7-6):
prepust škatlaste oblike in ureditev vodotoka v skupni dolžini
pribl. 220,00 m.

8. Globoki potok – km 21,520 (regulacija 7-7): pre-
pust škatlaste oblike in ureditev vodotoka v skupni dolžini
pribl. 360,00 m.

9. Dekanski hudournik 2D – km 23,840 (regulacija
7-8): prepust škatlaste oblike in cevni prepust pod deviacijo
1-24a ter ureditev vodotoka v skupni dolžini pribl. 380,00 m.
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10. Dekanski hudournik 1 – km 24,360 (regulacija
7-9): prepust škatlaste oblike pod deviacijo 1-25 in ureditev
vodotoka v skupni dolžini pribl. 250,00 m.

11. Bečajevec – km 24,840 (regulacija 7-10): dva
prepusta škatlaste oblike in ureditev vodotoka v skupni dol-
žini pribl. 230,00 m.

12. Ankaranski hudournik 1 – cesta Koper–Škofije km
2,78 (regulacija 7-11): trije prepusti škatlaste oblike in ob-
stoječi prepust pod cesto G1-10 ter ureditev vodotoka v
skupni dolžini pribl. 460,00 m.

13. Melioracijski jarek 1 – odcep za luko Koper km
0,30 (regulacija 7-12): prepust škatlaste oblike in ureditev
jarka v skupni dolžini pribl. 200,00 m.

14. Melioracijski jarek 2 – km 25,720 (regulacija 7-13):
prepust škatlaste oblike in ureditev jarka v skupni dolžini
pribl. 260,00 m.

15. Obcestni jarek 2 – km 25,720 (regulacija 7-14):
ureditev jarka v skupni dolžini pribl. 150,00 m.

16. Melioracijski jarek 3 – km 26,400 (regulacija 7-15):
ureditev jarka v skupni dolžini pribl. 220,00 m in trije cevni
prepusti na priključnih melioracijskih jarkih.

17. Ankaranski obrobni kanal – km 25,250 (regulacija
7-16): ureditev obrobnega kanala v skupni dolžini pribl.
100,00 m.

18. Razbremenilnik Rižane (regulacija 7-17): sanacija
tablastih zapornic in ureditev razbremenilnika v skupni dolži-
ni skupne dolžine pribl. 1.700,00 m.

Pri posegih v vodotoke morajo biti izpolnjene naslednje
zahteve:

– Tipske oblike prepustov se izvedejo s svetlo višino
2,0 m od nivelete enostransko pohodne berme.

– Dimenzija tipskega profila je 2 m × 2 m. Dimenzija je
upoštevana pri vseh prepustih razen pri

– regulaciji 7-7 Globoki potok (prepust dimenzije
4,0 m × 2,0 m pod obstoječo potjo)

– regulaciji 7-8 Dekanski hudournik (v prepustu
dimenzije 4,5 m × 3,0 m je upoštevan tudi podvoz za devia-
cijo 1-24a)

– regulaciji 7-9 Dekanski hudournik1 (v prepustu
dimenzije 1,5 m × 1,5 m)

– regulaciji 7-10 Bečajevec (prepust dimenzije
1,5 m × 1,5 m pod obstoječo potjo)

– regulaciji 7-12 melioracijski jarek 1 (prepust di-
menzije 4,0 m × 2,0 m zaradi nabire vode za namakanje
kmetijskih zemljišč).

– V prepustih mora biti oblikovano korito za nizke pre-
toke in enostransko pohodna berma. Dno v prepustih je
tlakovano s kamnom v betonu.

– Betonski cevni prepusti so profila 100.
– Ureditev mora biti sonaravna in čim bolj podobna

stanju pred posegom.
– V času gradbenih del je potrebno na stalnih potokih

zagotoviti minimalen pretok vode.
– V času gradnje in obratovanja avtoceste se v vodotok

ne smejo iztekati odpadne vode.
– Predvideti je treba strog nadzor in ukrepe v primeru

razlitja nevarnih snovi v času gradnje.
– Preprečiti sproščanje erozije ob strugah potokov in

njihovo zasipavanje.
– Po izgradnji avtoceste morajo biti preprečene mož-

nosti onesnaževanja voda in podtalja z izlivi nevarnih snovi
ob nesrečah na avtocesti.

– Vse naravno ohranjene vodotoke oziroma dele vodo-
tokov je treba med gradnjo varovati pred onesnaženjem in
zasipavanjem. Regulacije morajo biti izvedene sonaravno,
po zaključeni gradnji je treba obnoviti obvodno vegetacijo
ter tako omogočiti ponovno vzpostaviti obvodne biotope.

– Ureditve reguliranih odsekov morajo živalim omogo-
čiti podobne življenjske pogoje, kot je sedanje stanje.

Odvodnjavanje cestnega telesa
Sistem odvodnjavanja AC je določen v 13. členu te

uredbe.

Varovanje vodnih virov
Trasa avtoceste poteka izven zaščitnih pasov vodnega

vira Rižana. Zaradi ne zadostnega poznavanja možnih vpli-
vov onesnaženja na ranljivem kraškem svetu je potrebno
upoštevati vse potrebne ukrepe, določene za gradnjo na
območju zaščite vodnega vira.

Pred pričetkom gradnje se predvidi način hitrega pose-
ga v primeru razlitja škodljivih tekočin in določi lokacijo (na
manj občutljivem območju) za začasno premestitev kontami-
niranih zemljin. Uvede se stalen strogi nadzor nad ravna-
njem s škodljivimi snovmi na gradbišču. V primeru nezgode
je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev.

Vodnogospodarske ureditve na območju deponij traj-
nih viškov materiala

Pogoji za vodnogospodarske ureditve v območju de-
ponije Zamatavinc in rezervne deponije Bekovec so določe-
ni v 6. členu te uredbe.

24. člen
Varstvo naravne dediščine

Regijski kraški park in krajinski park Kraški rob
Avtocesta poteka v dolgem predoru preko območja

Petrinjskega krasa in v koridorju sedanje magistralne ceste,
G1-10 po območju Spodnjega krasa. Tako so cilji varstva
naravne dediščine izpolnjeni v največji meri.

Jame
V bližini znanih jam mora investitor zagotoviti gradnjo

tako, da vibracije ne bodo poškodovale podzemnega sveta.
Pri gradnji avtoceste je treba opazovati možne spre-

membe zaradi vibracij in zagotoviti poostren nadzor, da se v
jame ali njihovo bližino ne izlivajo onesnažene vode ali druge
nevarne snovi (motorna olja itd.).

Investitor mora zagotoviti speleološki pregled širšega
območja z vsemi priključki in deviacijami cest. Speleološki
pregled mora vsebovati pregled vseh že dokumentiranih,
človeku dostopnih podzemnih kraških pojavov (jam in bre-
zen) in dokumentacijo (tudi načrt) vseh ob pregledu terena
na novo odkritih objektov. Če kateri od na novo odkritih
objektov ustreza merilom za najpomembnejšo naravno de-
diščino Slovenije, je treba preprečiti uničenje. Speleološki
pregled opravi za to usposobljena organizacija, ki mora do-
kumentacijo posredovati Upravi RS za varstvo narave.

Geološka in paleontološka dediščina
Ker se pri zemeljskih delih zaradi kamninske sestave

področja lahko odkrijejo nahajališča fosilov in drugi geološki
pojavi, je potreben občasen geološki nadzor (paleontološki,
strukturni, mineraloški idr.) zemeljskih del na celotnem ob-
močju trase AC, vključno s priključki, deviacijami in deponi-
jami. Nadzor izvaja ustrezna strokovna geološka služba. V
primeru geoloških najdb je treba obvestiti strokovno organi-
zacijo (Upravo RS za varstvo narave ali pristojni regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine), ki poda
strokovne smernice glede ohranjanja dediščine oziroma na-
daljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob nadzo-
ru, je treba posredovati Upravi RS za varstvo narave.
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Favnistični in floristični popisi
Ker je območje, razen Kraškega roba, floristično in

favnistično slabo raziskano je treba opraviti kartiranje živega
sveta na celotnem območju lokacijskega načrta. Favnistični
popisi so potrebni za vodne nevretenčarje, ribe, plazilce,
ptice in male sesalce. V primeru posega v (še neznane)
kraške jame je potreben tudi popis celotne jamske favne.

Na podlagi teh ugotovitev bodo v času izdelave projek-
ta za pridobitev dovoljenja za graditev podane natančnejše
smernice za varstvo ogroženih vrst.

Investitor mora zagotoviti pred posegom pripravo foto-
dokumentacije (diapozitivi in film) za celotno območje loka-
cijskega načrta s poudarkom na naravni dediščini in krajin-
skih strukturah, ki jih bo poseg spremenil.

Vse popise in ostalo dokumentacijo zagotovi investitor
v skladu z navodili Uprave RS za varstvo narave in drugih
pristojnih strokovnih služb.

Prehodi za divjad
Migracijski koridor velikih sesalcev Slavnik–Petrinjski

kras: divjad bo avtocesto na poteku čez Kras lahko prečkala
pod viaduktom Smelavc in čez območje Petrinjskega krasa,
kjer poteka avtocesta v dolgem predoru.

Migracijski koridor od Rižane na Tinjansko gričevje:
prehod za velike sesalce je omogočen nad predorom Deka-
ni in pod viaduktom Črni Kal.

Zaščita ptic pri preletu
Vegetacijski pasovi in zaščitni gozdovi ob trasi so tudi v

vlogi zaščite ptic v preletu, zato se v največji možni smeri
ohranjajo in vzdržujejo.

25. člen
Varstvo kulturne dediščine

Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine
mora investitor zagotoviti:

– pred začetkom del foto in video posnetke objektov in
območij kulturne dediščine v vplivnem območju trase avto-
ceste (Kastelec, Osapska dolina, Črni Kal, Stepani, Rožar,
Stara Gabrovica) skladno z navodili pristojnih služb;

– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na celotni
trasi avtoceste, na lokacijah vseh spremljajočih objektov in
deponij po metodologiji Skupine za arheologijo na avtoce-
stah Slovenije (SAAS) pri Upravi RS za kulturno dediščino;

– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih naj-
dišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki; območja
morajo biti pregledana pred začetkom gradnje avtoceste,
priključnih cest in drugih spremljajočih ureditev;

– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na ce-
lotni trasi AC;

– v primeru ureditve deponije Bekovec ne posegati v
kulturne terase na desnem in levem bregu Krniškega potoka.

26. člen
Varstvo pred hrupom

Glede na izračunano emisijo hrupa so določeni ukrepi
za varovanje objektov in območij pred prekomernim hru-
pom, ki so ugotovljeni na podlagi napovedi prometa za
20-letno obdobje po zaključeni gradnji avtoceste, konfigu-
racije terena in namenske rabe prostora.

Osnovni ukrep je zmanjšanje emisije hrupa z uporabo
prevleke iz drobirja z bitumenskim mastiksom (DBM), ki
zmanjša emisije hrupa za 2 dB(A). Ukrep se upošteva na
poteku avtoceste od km 23,754 do konca odseka, vključno
z ureditvami v območju razcepa Srmin.

Dodatni protihrupni ukrepi so naslednji protihrupni nasipi in ograje:

Stacionaža avtoceste (AC) Ukrep Dolžina
levo desno

23,735 – 23,980 nasip višine 2,0 m
zaščita blokov Na vardi 245 m

23,980 – 24,030 nasip višine 2,5 m
zaščita blokov Na vardi 50 m

24,030 – 24,100 nasip višine 3,25 m
zaščita blokov Na vardi 70 m

24,100 – 24,120 nasip višine 2,5 m
zaščita blokov Na vardi   20 m

24,305 – 24,325 nasip višine 2,0 m
zaščita območja Postaja   20 m

24,320 – 24,460 ograja višine 2,0 m
na viaduktu Lama
zaščita območja Postaja 140 m

Stacionaža obalne hitre ceste (HC)
2,520 – 2,575 ograja višine 2,5 m

zaščita območja Spodnje Škofije – Valmarin 55 m
2,575 – 2,725 ograja višine 3,0 m

zaščita območja Spodnje Škofije – Valmarin 150m

Protihrupne nasipe in ograje je treba postaviti v času gradnje, pred pričetkom obratovanja AC.
Investitor zagotovi protihrupne ukrepe na podlagi izračuna obremenitev hrupa za 5-letno plansko obdobje. Protihrupni

nasipi se uredijo ob gradnji AC v končnem obsegu.
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27. člen
Varstvo pred burjo

Glede na smer burje so načrtovani zaščitni gozdni pa-
sovi vzdolž privetrne strani avtoceste na naslednjih odsekih

– Petrinjski kras km 11,9 – 12,1, km 12,55 – 12,70,
km 13,20 – 13,45;

– Kraški rob: km 15,50 – 15,60;
– Greben med Osapsko in Rižansko dolino: 18,99 –

19,30, km 19,50 – 20,00.
Načrtovana je zasaditev z borom v obsegu, prikazanem

na ureditvenih situacijah.
Na viaduktu Črni Kal je zaščitna ograja (transparentna

izvedba) sestavni del konstrukcije.

28. člen
Varstvo zraka

Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred
prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov.

Med obratovanjem avtoceste dodatni zaščitni ukrepi
niso potebni.

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:

– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,

– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in grad-
bišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materialov z gradbišča;

– sprotno rekultivirati območja velikih posegov (nasi-
pe, ukope).

29. člen
Varstvo pred požarom

Požarna varnost objektov in območij se ne sme poslab-
šati z izgradnjo avtoceste.

Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska vozila
do vseh območij, preskrba s požarno vodo ne sme biti
okrnjena. Ustrezna protipožarna ureditev mora biti na poči-
vališču Kastelec.

Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila uredbe
pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95).

30. člen
Križanje železnice

Avtocesta križa s priključno rampo razcepa Srmin že-
lezniško progo Divača–Koper (km 26,250) na zahodni stra-
ni sedanjega križanja z obstoječo avtocesto Koper–Srmin.
Pri gradnji je treba izvesti ustrezno zavarovanje železniške
proge in naprav, skladno s predpisi.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

31. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospo-
darske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov,

– deli trase avtoceste,
– priključki,
– razcep,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrež-

ja in druge deviacije,
– objekti na trasi avtoceste,
– priprava zemljišča na območju počivališča.
Etape iz prejšnega odstavka se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-

čene funkcionalne enote. Etapnost se prouči in določi v
posebnem elaboratu.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

32. člen
Splošne obveznosti

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustno-
sti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje avtoceste ima
investitor naslednje obveznosti:

– tehnične in tehnološke rešitve gradnje avtoceste in
deviacij morajo zagotavljati stalno prevoznost glavne ceste
G1-10 za vse vrste motornega prometa;

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrež-
ju;

– pred pričetkom gradnje predložiti Ministrstvu za pro-
met in zveze – Direkciji RS za ceste v potrditev predpisano
tehnično dokumentacijo za vse začasne priključke na držav-
ne ceste; pri tem je treba upoštevati čim manjšo obremeni-
tev teh cest tako, da se največji možni obseg prevozov
odvija po trasi avtoceste; gradbiščni priključki so začasni;

– če bi vplivala etapa izvedbe lokacijskega načrta na
prometno ureditev državnih cest je potrebno uskladiti rešitev
z Ministrstvom za promet in zveze – Direkcijo RS za ceste;

– pred pričetkom gradnje izdelati elaborat (posnetek
stanja) o kvaliteti obstoječih vozišč na državnih cestah, po
katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma po katerih se
bodo vršile preusmeritve prometa v času;

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
avtoceste ne bo poslabšala;

– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje avtoceste
prekinjeni;

– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja investitor z
upravljalci, občino in krajevnimi skupnostmi uskladi popis
obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastruktu-
re, ki bo tangirana zaradi gradnje AC;

– vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvo-
zom in transportom med gradnjo je treba pred pričetkom
gradnje urediti in protiprašno zaščititi;

– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih
objektov, ki bodo tangirani zaradi gradnje;

– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zem-
ljišč;

– sprotno rekultivirati območja velikih posegov (nasi-
pe, ukope);

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nasta-
le zaradi gradnje in obratovanja avtoceste;

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode
in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih
snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje us-
posobljene službe;

– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne
bodo locirane v neposredni bližini naselij oziroma jih postavi-
ti izključno s soglasjem lokalne skupnosti;

– za varovanje vodnih virov med gradnjo mora investi-
tor zagotoviti ukrepe navedene v 23. členu te uredbe;
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– za čas gradnje se na vseh območjih dovolijo emisije
hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče), da v dnevnem času niso
prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za III. stopnjo
varovanja pred hrupom, pri čemer se za oddaljenost vira
hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna od-
daljenost od osi gradbišča;

– za varovanje gozdov med gradnjo mora investitor
zagotoviti ukrepe navedene v 22. členu te uredbe;

– vzdrževati vegetacijske pasove ob avtocesti, ki so
element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funk-
cijo varovanja pred onesnaženjem neposrednega okoliške-
ga prostora;

– vzdrževeti protivetrne zaščitne vegetacijske pasove;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih ob-

jektov, naprav in območij ter okolico objektov;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in

ceste, ki bodo zaradi gradnje avtoceste ali uporabe pri grad-
nji prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustrez-
nih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenimi pred pričet-
kom gradnje avtoceste.

33. člen
Monitoring

Investitor gradnje avtoceste in deponij mora zagotoviti
celosten načrt monitoringa, pri čemer je v nadaljevanju tega
člena določena vsebina le obvezni minimum.

Program monitoringa se izdela kot sestavni del projek-
ta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri meritvah stanja sestavin okolja je treba zagotoviti
tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena infor-
macija o stanju posamezne sestavine okolja. Pri določitvi
točk monitoringa se smiselno upoštevajo merilna mesta že
izvedenih meritev ničelnega stanja.

Merilna mesta za spremljanja stanja je treba zavarovati
tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za do-
stopnost podatkov.

Monitoring med gradnjo avtoceste
Hrup:
Zaradi pričakovane hrupne obremenjenosti naselij v

neposredni bližini avtoceste je investitor AC dolžan izvajati
monitoring in preverjati skladnost imisijskih ravni hrupa s
predpisi na naslednjih merilnih mestih:

– Spodnji Črni Kal–območje Katinara,
– pri stanovanjskih objektih Na vardi.
Na podlagi načrta organizacije gradbišča in ugotovlje-

nih dejanskih problemskih točk je potrebno določiti ev. do-
datna merilna mesta. To velja tudi za naselja skozi katera
bodo potekali glavni prevozi in kje je že sedaj prekoračena
kritična raven hrupa (Rižana, Cepki, Rožiniči).

Zrak:
Zaradi ukrepanja pred onesnaženjem s prahom je inve-

stitor AC dolžan izvajati monitoring prašnih usedlin na na-
slednjih lokacijah:

– Sp. Črni Kal–Katinara v času prevozov gradnje devia-
cije G1-10 in priključka Črni Kal

– Bloki Na vardi v času gradnje deviacije 1-24a, nasi-
pa, predora in obratovanja gradbiščne baze pri portalu pre-
dora

– v industrijski coni (objekt poslovnih prostorov in labo-
ratorijev podjetja Lama) v času gradnje ukopa skozi oljčne
nasade.

Meritve naj potekajo v času pripravljalnih del in v času
intenzivne gradnje na prizadetih območjih. Meri se količina,
kemijska in mineraloška sestava prašnih usedlin.

Vibracije:
Za preprečitev oziroma sanacijo poškodb zaradi vibra-

cij na objekte je investitor dolžan
– pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so

pričakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati posnetek
ničelnega stanja;

– po zaključeni gradnji ugotoviti nastale poškodbe in
zagotoviti sanacijo.

Kulturna dediščina
Pred pričetkom gradnje avtoceste od km 17,00 do km

19,00 je investitor v sodelovanju s pristojno službo za var-
stvo kulturne dediščine dolžan izdelati posnetek ničelnega
stanja zvonika in stavb v območju kulturnega spomenika
naselja Zgornji Črni Kal, ki so zgrajene na plazovitem terenu
in so lahko ogrožene zaradi vibracij povzročenih z gradnjo
avtoceste od km 17,00 do km 19,00. Med gradnjo dela
avtocestnega odseka od km 17,00 do km 19,00 je investi-
tor dolžan izvajati monitoring vibracij, pri čemer vibracije,
skladno s strokovno prakso, ne smejo biti presežene.

Vso škodo, ki bo nastala na objektih kulturne dediščine
zaradi gradnje dela avtoceste na odseku od km 17,00 do
km 19,00 bo začel investitor odpravljati najkasneje v šestih
mesecih po zaključku gradnje.

Vode
Na površinskih vodotokih (predvsem dolvodnih odse-

kih od avtoceste) je investitor dolžan že pred pričetkom
gradnje vzpostaviti sistem opazovanja ev. spremembe kako-
vosti kvalitete vode.

Meritve kakovost voda površinskih vodotokov se izvaja-
jo v času neposrednih gradbenih posegov z naključnimi
enomesečnimi kontrolami in vključuje naslednje parametre:
pH, koncentracija vodotopnega kisika, koncentracija sus-
pendiranih snovi, meritve motnosti, EOX in mineralna olja.

Meritve se izvajajo na naslednjih merilnih mestih:
– Globoki potok,
– izvir Na vardi.
Investitor dolžan med gradnjo spremljati stanje vodne-

ga režima v smislu pojava poškodb in poplavne varnosti na
območju gradnje. Pred pričetkom gradnje je investitor dol-
žan vzpostaviti tudi monitoring sprememb pretokov na na-
slednjih lokacijah dolvodno od trase avtoceste:

– v naselju Gabrovica,
– Globoki potok (regulacija 7-7),
– Dekanski hudournik (regulacija 7-9),
– Bečajevec (regulacija 7-10).
Za preprečitev onesnaženja kraškega podtalja je v fazi

pridobivanja gradbenega dovoljenja investitor dolžan izdelati
projekt zaščitnih ukrepov kot del projektne dokumentacije.
Ta projekt zajema navodila za monitoring v času gradnje
avtoceste na Krasu.

Monitoring med obratovanjem avtoceste
Hrup:
Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah hrupa in obrato-

valnem monitoringu ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, št. 70/96) je investitor oziroma vzdrževalec AC
dolžan izvajati monitoring ob celotni trasi AC in ukrepati v
primeru prekoračenih mejnih vrednosti.

Zrak
Po vzpostavitvi stabilnih razmer obratovanja se izvede

monitoring kvalitete zraka pri stanovanjskih blokih Na vardi.
Meritve se izvedejo enkrat v roku dveh let v poletnem

času, meri se CO, HC, NO× in prašni delci.
V primeru prekoračitve predpisanih vrednosti je investi-

tor dolžan skladno s predpisi izvesti dodatne ukrepe za
zmanjšanje emisije in skupaj s pristojnim organom pripraviti
načrt nadaljnjega monitoringa.
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Tla in rastline:
Investitor je dolžan izvajati monitoring onesnaženosti tal

in indikatorskih rastlin dve leti po začetku obratovanja avto-
ceste dvakrat letno na naslednjih kontrolnih točkah kjer je
bila izvedena analiza ničelnega stanja:

– na Tinjanskih njivah (km 20,0 – 21,0),
– v bližini razcepa Srmin (km 25,3-25,6).
Vzorči se na treh oddaljenostih (5, 15, 30 m) na vsako

stran vozišča avtoceste. Na vsaki oddaljenosti se vzorči na
dveh globinah (0-5 in 5-20 cm).

V talnih vzorcih se izvede analiza organskih spojin (poli-
ciklični aromatski ogljikovodiki – PAO, nepolarni ogljikovodi-
ki, ki izvirajo iz nafte – mineralna olja) in težkih kovin (Cd, Pb,
Cr, Ni). V rastlinah se v opranih in neopranih vzorcih analizira
težke kovine (Cd, Pb, Cr, Ni).

V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba
uvesti dodatne zaščitne ukrepe.

Za preprečitev onesnaženja tal z odlaganjem mulja iz
usedalnikov je investitor dolžan zagotoviti monitoring one-
snaženosti mulja v prvem letu obratovanja avtoceste. Na
podlagi rezultatov analiz se določijo ukrepi pri deponiranju.

Gozd
Dve leti po končani gradnji je potrebno spremljati sta-

nje novo urejenega gozdnega roba in po potrebi izvesti
sanacijo poškodb ter oblikovati novi rob.

Vode
Po vzpostavitvi stabilnih razmer obratovanja avtoceste

se izvede monitoring kvalitete vode iz zadrževalnikov prvo
leto dvakrat letno na lokacijah treh izpustov: Petrijski kras –
objekt 1, Spodnji kras – objekt 4, razcep Srmin – objekt 12.

V primeru prekoračitve predpisanih vrednosti je investi-
tor dolžan skladno s predpisi izvesti dodatne ukrepe za
zmanjšanje emisije in skupaj s pristojnim organom pripraviti
načrt nadaljnjega monitoringa.

Po vzpostavitvi stabilnih razmer obratovanja avtoceste
se izvede monitoring kvalitete površinskih vodotokov.

Meritve kakovost voda vključujejo naslednje parame-
tre: pH, koncentracija vodotopnega kisika, koncentracija
suspendiranih snovi, meritve motnosti, EOX in mineralna
olja.

Meritve se izvajajo na naslednjih merilnih mestih:
– Globoki potok,
– izvir Na vardi.
V primeru prekoračitve predpisanih vrednosti je investi-

tor dolžan skladno s predpisi izvesti dodatne ukrepe za
zmanjšanje emisije.

Po vzpostavitvi stabilnih razmer obratovanja avtoceste
se na osnovi izvajanja monitoringa pretokov v strugah od-
vodnikov na lokacijah

– v naselju Gabrovica,
– Globoki potok (regulacija 7-7),
– Dekanski hudournik (regulacija 7-9),
– Bečajevec (regulacija 7-10)
in spremljanja stanja na ostalih vodotokih dolvodno od

iztokov iz zadrževalnih bazenov, analizira stanje vodnega
režima, vpliv povečanih pretokov na poslabšanje odtočnega
režima in ugotovi morebitne poškodbe na koritu.

V primeru ugotovljenih poškodb in poslabšanja vodne-
ga režima je investitor dolžan izvesti dodatne ukrepe za
stabilizacijo stanja.

Živali:
Dve leti po pričetku obratovanja avtoceste se spremlja

stanje prehajanja in zadrževanja živali zlasti na območju kori-
dorjev velikih sesalcev.

Zaradi prehajanja vodnih živali je treba preveriti ustrez-
nost izvedenih prepustov.

Dodatni ukrepi
Dodatni ukrepi, ki jih mora zagotoviti investitor na pod-

lagi monitoringa so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav in ure-

ditev,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ukrepi.

IX. TOLERANCE

34. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-

nja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geo-
loških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poišče-
jo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, pro-
metno-tehničnega ali okolje-varstvenega vidika, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-
si, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pri-
dobitev dovoljenja za graditev.

X. NADZOR

35. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor, v območjih in na
objektih kulturne dediščine pa tudi Inšpektorat za kulturno
dediščino.

V času izdelave ponikovalnic mora biti prisoten hidro-
geolog, ki naj dokumentira hidrogeološke parametre poni-
kovalnih mest.

Geomehanik in hidrogeolog obvezno spremljata in nad-
zirata pripravo in urejanje deponij.

Pri projektantskem nadzoru na terenu naj se zagotovi
sodelovanje krajinskega arhitekta.

XI. KONČNI DOLOČBI

36. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri Ministrstvu za okolje

in prostor – Uradu za prostorsko planiranje in pri službah
pristojnih za urejanje prostora v Mestni občini Koper in Ob-
čini Hrpelje-Kozina.

37. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-13/98-2
Ljubljana, dne 10. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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2445. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
taksi za obremenjevanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za

obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida

1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo

ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97
– popr., 24/98 in 65/98) se v 3. členu nadomestita tretji in
četrti odstavek z novim odstavkom, ki se glasi:

“Taksa se ne obračunava in ne plačuje od mineralnih
olj in plina za pogonski namen iz 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 in 6.1
točke 54. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98).“

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Zavezanec za plačilo takse za goriva za ogrevanje, ki
so trošarinski izdelki po zakonu o trošarinah, je trošarinski
zavezanec in takso obračunava in plačuje po postopkih in
na način, kot da bi bila trošarina, razen uporabe goriv za
ogrevanje za namene, za katere se ne plača trošarina po
55. členu zakona o trošarinah.

Zavezanec za plačilo takse za druga goriva, ki niso
trošarinski izdelki (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je uvoz-
nik ali proizvajalec goriv.

Uvoznik goriv iz prejšnjega odstavka je carinski dolžnik,
določen v skladu s carinskimi predpisi.

Zavezanec, ki ni uvoznik goriv, mora obračunati obvez-
nost plačila takse za koledarski mesec.

Zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke
po vrstah goriv na podlagi katerih obračunava in plačuje
takso.

Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi zave-
zanec mesečni obračun takse, ki ga mora predložiti davčne-
mu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku
meseca, za katerega je sestavil obračun.

Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
obdobje, za katero se plačuje taksa, opravljen promet goriv
po vrstah goriv ter zneski obračunane takse.

Zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun
takse ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega predloži
obračun, dolžan plačati takso ali ne.

Zavezanec mora obračunano takso plačati do zadnje-
ga dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem
je nastala davčna obveznost.

Pri uvozu goriv obračunava takso pristojni carinski or-
gan, taksa pa se obračunava in plačuje, kot da bi bila uvozna
dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona.

Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sred-
stev, postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj
postopka, stvarne in krajevne pristojnosti davčnega oziroma
carinskega organa se uporablja zakon, ki ureja davčni po-
stopek in zakon, ki ureja davčno službo oziroma carinski
zakon in zakon, ki ureja carinsko službo.“

3. člen
6.a člen se spremeni tako, da se glasi:

“Če zavezanec iz prvega in drugega odstavka prejšnje-
ga člena proda gorivo porabniku, ki ima od ministrstva,
pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo), dovoljenje za s takso neobremenjeno uporabo gori-
va (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), za to gorivo ne plača
takse.

Porabnik mora za nakup goriva, na katerega se nanaša
dovoljenje, predložiti zavezancu iz prejšnjega člena poleg
dovoljenja tudi pismeno izjavo, s katero potrjuje, da s kuplje-
no količino goriva še ni presežena letna količina iz dovolje-
nja.“

4. člen
9. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Zavezanec za plačilo takse za goriva, ki niso trošarin-

ski izdelki, predložita davčnemu organu mesečni obračun
takse na obrazcu 1 TAKSA-obr, ki je kot priloga sestavni del
te uredbe.“

5. člen
V prilogi se črta obrazec 2: TAKSA-ak in nadomesti

obrazec 1: TAKSA-obr z novim obrazcem.

6. člen
V 19.a členu se 9. točka prvega odstavka spremeni

tako, da se glasi:

“9. kurilno napravo ali napravo za soproizvodnjo toplo-
te in elektrike, ki proizvedene električne energije ne oddaja
v visoko napetostno prenosno omrežje, in sicer v deležu
goriva za proizvodnjo toplote, ki je namenjena proizvodne-
mu procesu ali ogrevanju proizvodnih prostorov vključno s
pripadajočimi poslovnimi prostori lastnika naprave, ali več
takih manjših naprav, če so v istem objektu ali več objektih
na isti lokaciji.“

7. člen
V prilogi se besedilo “motorni in svetilni petrolej, reak-

tivno gorivo in letalski bencin“ nadomesti z besedilom “kero-
zini: petroleji, reaktivno letalsko gorivo“.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1999.

Št. 423-01/98-5
Ljubljana, dne 24. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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Obrazec 1: Taksa-ak

OBRAČUN TAKSE ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA
DIOKSIDA

ZA DAVČNO OBDOBJE    .............................

ZAVEZANEC ZA PLAČILO TAKSE:

SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:  ................................................................................

DAVČNA ŠTEVILKA:       ................................................................................

MATIČNA ŠTEVILKA:     ................................................................................

Zap.
št.

VRSTA GORIVA Količina
(v kg oz. v m3)

Skupaj taksa v
tolarjih*

Vrsta goriva:

1. Plavž ni plin, naftni plin ali koksni plin
2. Antracit
3. Koks
4. Črni premog
5. Rjavi premog
6. Lignit

Potrjujem resničnost podatkov.

V     ...............................   dne....................................

Podpis zavezanca za plačilo takse oziroma odgovorne osebe:     ...................................
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2446. Uredba o določitvi zneska trošarin za mineralna
olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in
23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in

plin

1. člen
Od mineralnih olj in plina se plačuje trošarina v zne-

skih, določenih s to uredbo, in sicer:

1. motorni bencin iz tarifnih oznak
2710 00 260, 2710 00 340
in 2710 00 360 ter 2710 00 270,
2710 00 290 in 2710 00 320
(za 1.000 litrov)
1.1. osvinčeni bencin in letalski bencin 65.670 SIT
1.2. neosvinčeni bencin 55.580 SIT

2. plinsko olje iz tarifnih oznak 2710 00 66
do 2710 00 68 (za 1.000 litrov)
2.1. za pogonski namen 56.750 SIT
2.2. za gorivo za ogrevanje 5.000 SIT

3. utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak
2711 12 110 do 2711 13 970
(za 1.000 kilogramov)
3.1. za pogonski namen 32.200 SIT
3.2. za gorivo za ogrevanje 0

4. metan iz tarifne oznake 2711 29 00
(za 1.000 kilogramov) 0

5. naravni plin iz tarifnih oznak 2711 11 000
in 2711 21 000
(za en kubični meter) 0

6. kerozin iz tarifnih oznak 2710 00 510
in 2710 00 550
(za 1.000 litrov)
6.1. za pogonski namen 62.600 SIT
6.2. za gorivo za ogrevanje 5.000 SIT

7. kurilno olje iz tarifnih oznak
2710 00 740, 2710 00 760,
2710 00 770, 2710 00 780 in
2710 00 971
(za 1.000 kilogramov) 3.000 SIT

2. člen
V zneskih iz točk 1.1., 1.2., 2.1., 3.1. in 6.1. iz

prejšnjega člena je vključena tudi taksa za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1999.

Št. 421-12/99-1
Ljubljana, dne 24. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2447. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za
uporabo določenih cest

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/6, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o cestnini za uporabo

določenih cest

1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni

list RS, št. 51/97, 48/98 in 84/98) se besedilo tretjega do
šestega odstavka 12. člena spremeni tako, da se glasi:

‘Za elektronsko tablico uporabnik sofinancira največ
polovico njene nabavne vrednosti. Če jo uporabnik v roku
sedmih let vrne nepoškodovano, je upravičen do vračila
sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno neam-
ortizirano vrednost.

Znesek sofinancerskega deleža in letna amortizacijska
stopnja elektronske tablice se določita v ceniku iz petega
odstavka 8. člena te uredbe.

Prevzem elektronske tablice uporabnik opravi s podpi-
som navodila o njeni uporabi in splošnih pogojev njene
uporabe ter sofinanciranja, ki jih določi Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji.

Vplačilna mesta za prevzem elektronske tablice določi
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in o njih v roku 30
dni od uveljavitve te uredbe obvesti javnost preko sredstev
javnega obveščanja.’

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1999.

Št. 425-02/98-3
Ljubljana, dne 24. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2448. Sklep o soglasju k višini RTV naročnine

Na podlagi 18. člena zakona o RTV Slovenija (Uradni
list RS, št. 18/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97
in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 114. seji dne
24. junija 1999 sprejela

S K L E P
o soglasju k višini RTV naročnine

1. člen
Mesečno naročnino za televizijski in radijski program

RTV Slovenija plačujejo uporabniki radijskih in TV sprejemni-
kov v pavšalnem znesku, in sicer:
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1. Za zasebno rabo RTV sprejemnikov
a) Naročniki – fizične osebe plačujejo

mesečno naročnino za vse svoje TV
in radijske sprejemnike, ki jih
uporabljajo osebno oziroma skupaj
s člani svoje družine v pavšalnem
znesku 2.171 SIT

b) Če ima naročnik za zasebno rabo le
radijski sprejemnik oziroma sprejemnike,
plačuje mesečno naročnino
v višini 642 SIT

Po ceni, ki velja za fizične osebe pod
a) in b) plačujejo naročnino tudi podjetja,
zavodi, samostojni podjetniki in druge
organizacije za vsak TV in radijski
sprejemnik, ki je namenjen izključno
rabi zaposlenih.

2. Za javno rabo RTV sprejemnikov
a) Podjetniki, obrtniki in pravne osebe,

ki imajo TV in radijske sprejemnike
v svojem poslovnem prostoru kot so:
gostinski lokal, hotel, turistična
naselja, trgovine, restavracije in
podobno in so namenjeni javni rabi,
plačujejo za vsako poslovno enoto -
uporabnico sprejemnika mesečno
naročnino v višini 6.144 SIT

b) Če ima poslovna enota – uporabnica
samo radijske sprejemnike,
je mesečna naročnina 2.303 SIT

c) Če ima pravna oseba več poslovnih
enot (lokalov, obratovalnic, javnih
prevoznih sredstev itd.), v katerih
ima za javno rabo televizijske
oziroma radijske sprejemnike,
je za vsako poslovno enoto upravičena
pri RTV naročnini do mesečne olajšave
v višini 30 odstotkov.

d) Hoteli in druga turistična podjetja
plačujejo za vsakih prvih deset
TV sprejemnikov v hotelskih sobah
pavšalno mesečno naročnino
v znesku 9.217 SIT
za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa 457 SIT
Če hotelsko podjetje v posameznem
mesecu ne doseže 60 odstotkov
prodajnega nočitvenega učinka oziroma
obratuje sezonsko, je upravičeno
do olajšave v višini 50 odstotkov
mesečnega zneska naročnine.

3. Cene iz prve in druge točke so najvišje drobnoprodajne
cene.

2. člen
Plačila naročnine so oproščene naslednje skupine na-

ročnikov:
– invalidi s 100% telesno okvaro,
– invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je

priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo po-
moč,

– osebe, ki so trajno izgubile sluh,
– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi

za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice,
za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziro-
ma razvedrilu varovancem, učencem oziroma bolnikom,

– diplomatska in konzularna predstavništa, na podlagi
recipročnosti.

Naročniki, navedeni v prvih treh alineah prejšnjega od-
stavka, lahko uveljavljajo oprostitev naročnine le na podlagi
odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

3. člen
Ta sklep prične veljati 1. julija 1999.

Št. 384-03/98-2
Ljubljana, dne 24. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

2449. Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini

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

P R A V I L N I K
o vodenju evidenc v trgovini

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik predpisuje vrste in način vodenja evidenc o

nabavi in prodaji blaga in trgovinskih storitvah (v nadaljnjem
besedilu: evidenca).

2. člen
Evidenco je dolžan voditi trgovec, ki trguje z blagom na

drobno ali na debelo ali opravlja trgovinske storitve.

3. člen
Evidenca se vodi za vsak prodajni objekt posebej.
Če ima prodajni objekt več oddelkov, se evidenca lah-

ko vodi za vsak oddelek v prodajnem objektu.
Na sedežu trgovca oziroma na mestu vodenja poslov-

nih knjig mora trgovec voditi evidenco o nabavi in prodaji
blaga ter trgovskih storitvah, ki niso vključene v evidence po
določbah prvih dveh odstavkov tega člena.

Evidenca iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena mora biti na razpolago pristojnemu inšpekcijskemu
organu na mestu vodenja evidence na dan inšpekcijskega
pregleda.

4. člen
Evidence o blagu morajo vsebovati podatke o začet-

nem stanju blaga, podatke o nabavi in prodaji blaga, podat-
ke o spremembi cen blaga, podatke o vrnitvi blaga, podatke
o primanjkljaju, presežku in odpisu blaga ter podatke o
premikih blaga med prodajnimi objekti ali oddelki.

Evidenca o trgovinskih storitvah mora vsebovati podat-
ke o opravljenih trgovinskih storitvah.
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Spremembe v evidenci se vpišejo na podlagi popisa,
vrnitve blaga na podlagi dokumenta o vračilu (povratnica in
podobno). Primanjkljaj, presežek ali odpis se vpiše na pod-
lagi zapisnika.

Knjigovodske listine, ki so osnova za vodenje evidence
se morajo hraniti v skladu z računovodskimi standardi in to v
istem objektu kot evidenca ali na sedežu trgovca oziroma na
mestu vodenja poslovnih knjig.

5. člen
V skladu s tem pravilnikom trgovci vodijo naslednje

evidence:
– evidenco o nakupu in prodaji blaga na debelo –

obrazec TDE,
– evidenco o nakupu in prodaji blaga na drobno –

obrazec TDR,
– evidenco o prodaji opravljenih storitev – obrazec TS.
Evidence iz prejšnjega odstavka so sestavni del tega

pravilnika.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se

šteje za evidenco tudi prevzemni dokument.
Obrazcev TDE, TDR in TS ni potrebno posebej izpol-

njevati, če so s tem pravilnikom predpisani podatki zagotov-
ljeni v okviru vodenja knjigovodskih evidenc.

6. člen
Prevzemni dokument je knjigovodska listina, ki jo se-

stavi trgovec za prevzeto blago pred njegovo oddajo v pro-
dajo.

Kot prevzemni dokument se lahko šteje tudi dobavite-
ljev dokument, če le-ta vsebuje vse podatke predpisane s
tem pravilnikom, oziroma ga je možno dopolniti z vsemi
zahtevanimi podatki.

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, trgo-
vec na drobno lahko sestavi prevzemni dokument za proda-
jo dnevno-informativnega tiska en dan po dnevu oddaje tega
blaga v prodajo.

Prevzemni dokument mora vsebovati naslednje
podatke:

– številko in datum prevzemnega dokumenta,
– ime dobavitelja,
– številko in datum dobaviteljevega dokumenta,
– ime, mersko enoto, količino, nabavno ceno in pro-

dajno ceno blaga,
– nabavno vrednost blaga,
– prodajno vrednost blaga.

7. člen
Evidence se vodijo po časovnem zaporedju, tako da je

omogočen vpogled in nadzor nad opravljeno nabavo in pro-
dajo blaga ter opravljenimi trgovinskimi storitvami.

Evidenca se vodi po načelih sprotnosti in pravilnosti,
vsa evidentiranja se opravijo na podlagi verodostojnih knji-
govodskih listin. Verodostojna knjigovodska listina je tista, ki
jo trgovec oziroma njegova pooblaščena oseba potrdi s
svojim podpisom.

Nabava in prodaja blaga in opravljene trgovinske stori-
tve ter spremembe, povezane z nabavo in prodajo blaga in
trgovinskimi storitvami, se vpišejo najpozneje v desetih dneh
po nastanku spremembe.

Vodenje evidence mora biti organizirano tako, da je
možno kontroliranje vseh knjiženih vpisov, popravkov in spre-
memb.

Evidence, predpisane s tem pravilnikom, se vodijo ta-
ko, da jih je mogoče kadar koli prikazati na papirju ali zaslo-
nu in jih tudi posredovati.

II. VODENJE EVIDENC

8. člen
Evidenca o nakupu in prodaji blaga na debelo – obra-

zec TDE in evidenca o nakupu in prodaji blaga na drobno –
obrazec TDR se vodita na naslednji način:

V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posamezne
vknjižbe.

V stolpec 2 se vpiše datum knjiženja.
V stolpec 3 se vpiše številka knjigovodske listine, ki je

osnova za vpis v evidenco.
V stolpec 4 se vpiše datum knjigovodske listine, ki je

osnova za vpis v evidenco.
V stolpec 5 se vpiše dobavitelj ali vrsta knjigovodske

listine oziroma vsebina knjigovodske listine, ki je osnova za
vpis v evidenco.

V stolpec 6 se vpiše vrednost blaga ob nabavi, vrnitvi,
primanjkljaju, presežku, odpisu in ob drugih spremembah
vrednosti blaga.

V stolpec 7 se vpiše vrednost prodanega blaga.
V stolpec 8 se vpiše vrednost zaloge blaga.
Podatki v evidenco o nakupu in prodaji blaga na debelo

– obrazec TDE in podatki v evidenco o nakupu in prodaji
blaga na drobno – obrazec TDR se vpisujejo na podlagi
prevzemnega dokumenta.

Trgovci na drobno lahko podatke v evidenco o nakupu
in prodaji blaga za živila dnevne rabe (sadje, zelenjava, kruh,
mlečni izdelki...) vpisujejo zbirno, vsakih 10 dni.

9. člen
Evidenca o opravljenih trgovinskih storitvah – obrazec

TS se vodi na naslednji način:
V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posamezne

vknjižbe.
V stolpec 2 se vpiše datum knjiženja.
V stolpec 3 se vpiše številka knjigovodske listine, ki je

osnova za vpis v evidenco.
V stolpec 4 se vpiše datum knjigovodske listine, ki je

osnova za vpis v evidenco.
V stolpec 5 se vpiše naročnik trgovske storitve.
V stolpec 6 se vpiše vrednost posamezne trgovinske

storitve.
V stolpec 7 se vpiše skupna vrednost prodanih trgovin-

skih storitev.
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Cvetličar vodi evidenco o nakupu in prodaji blaga na
obrazcu TDR za tisto blago, ki ga strankam zaračuna na
način, ki je običajen v trgovini na drobno, to je po vrstah,
količinah in cenah iz cenika. Kadar cvetličar opravlja aran-
žerske storitve in jih zaračuna skupaj s potrošnim materia-
lom, vodi evidenco na obrazcu TS.

10. člen
Trgovec, ki prodaja v svojem imenu tuje blago, vodi

poleg evidence na obrazcu TS še posebno evidenco za tuje
blago na obrazcu TDE ali TDR, odvisno od načina poslova-
nja.

Trgovec (konsignator in drugi), ki vodi evidenco o na-
bavi in prodaji blaga po drugih predpisih (carinskih in dru-
gih), ne vodi evidenc, ki so predpisane s tem pravilnikom.

11. člen
Evidence, predpisane s tem pravilnikom, se zaključijo

najmanj enkrat letno z uskladitvijo z dejanskim stanjem na
zadnji dan obdobja. Ob prenehanju dejavnosti trgovca oziro-
ma posameznega prodajnega objekta ali oddelka se konča-
jo z dnem, ko se je prenehala opravljati dejavnost.

Pred zaključkom evidenc nabave in prodaje blaga je
treba narediti popis po predpisih o računovodstvu v skladu z
računovodskimi standardi in stanje, ugotovljeno s popisom,
primerjati s stanjem v evidencah. Razlike, ugotovljene s
popisom, se vpišejo v evidence, preden so zaključene.

Evidence se zaključijo tako, da se pod zadnjo vknjižbo
potegne črta in se smiselno seštejejo posamezni stolpci.
Računalniško vodene evidence se zaključijo z izpisi stanj po
posameznih stolpcih. Tako zaključene evidence overi trgo-
vec oziroma odgovorna oseba pri trgovcu s podpisom in
pečatom.

12. člen
Evidence, predpisane s tem pravilnikom, se hranijo

najmanj pet let po poteku poslovnega leta, na katero se
nanašajo.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in
storitev (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94).

14. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 1999.

Št. 341-8/99-9
Ljubljana, dne 23. junija 1999.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj
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Trgovec, prodajni objekt, oddelek  Obrazec  TDE
___________________________ Stran..............

EVIDENCA O NAKUPU IN PRODAJI BLAGA V TRGOVINI NA DEBELO

OPIS KNJIGOVODSKE LISTINE

NABA./SPRE.

BLAGA

PRODAJA

BLAGA ZALOGA
Zap.
št.

Datum
knjiž enja Številka Datum Vsebina Vrednost Vrednost Vrednost

1 2 3 4 5 6 7 8

Pec at
_______________________
Podpis pooblašc ene osebe

Pečat

Podpis pooblaščene osebe
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Pečat

Trgovec, prodajni objekt, oddelek  Obrazec  TDR
___________________________ Stran..............

EVIDENCA O NAKUPU IN PRODAJI BLAGA V TRGOVINI NA DROBNO

OPIS KNJIGOVODSKE LISTINE

NABA./SPRE.

BLAGA

PRODAJA

BLAGA ZALOGA
Datum

knjiž enja Številka Datum Vsebina Vrednost Vrednost Vrednost

2 3 4 5 6 7 8

Pec at
_______________________
Podpis pooblašc ene osebePodpis pooblaščene osebe
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Pečat

Trgovec, prodajni objekt, oddelek Obrazec TS
___________________________  Stran.........

EVIDENCA O PRODAJI OPRAVLJENIH STORITEV

OPIS KNJIGOVODSKE LISTINE STORITEV STORITVE SKUPAJ
Zap.
št.

Datum
knjiž enja Številka Datum Naroc nik storitve Vrednost Vrednost

1 2 3 4 5 6 7

Pec at
_______________________
Podpis pooblašc ene osebePodpis pooblaščene osebe
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2450. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. decembra 1998 do 12. marca 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet

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

D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. decembra 1998 do 12. marca 1999

razveljavljeno dovoljenje za promet
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Št. 512-26/99-70
Ljubljana, dne 15. junija 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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2451. 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

D O P O L N I T E V  S E Z N A M A
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano

dovoljenje za promet

Št. 512-27/99-71
Ljubljana, dne 15. junija 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm. spec. l. r.

Direktorica

2452. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano
dovoljenje za promet

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

D O P O L N I T E V  S E Z N A M A
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano

dovoljenje za promet

Št. 512-29/99-73
Ljubljana, dne 21. junija 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm. spec. l. r.

Direktorica
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USTAVNO SODIŠČE

2453. Sklep, da se do končne odločitve zadrži
izvrševanje odloka o dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za druga
območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri
Celju

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Martina
in Rozalije Perčič s Planine pri Sevnici, Andreja in Ane
Koželj s Planine pri Sevnici in drugih, ki jih zastopa Miran
Moškotevc, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 17. 6. 1999

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti odloka o dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Obči-
ni Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 57/98) se sprejme.

2. Izvrševanje odloka iz prejšnje točke se do končne
odločitve ustavnega sodišča zadrži.

3. Začasno zadržanje iz prejšnje točke začne učinko-
vati z dnem vročitve tega sklepa Občini Šentjur pri Celju.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki navajajo, da izpodbijani odlok ne upošte-

va dolgoročnega plana občine in dovoljuje gradnjo industrij-
skega objekta, asfaltnega mešalca, na drugem območju
kmetijskih zemljišč, na katerem se prebivalci preživljajo s
kmetijstvom. V času javne razgrnitve je prispelo mnogo pri-
pomb. Poročilo o vplivih na okolje, ki ga je naročil investitor,
pa kljub dopolnitvi ni odpravilo vseh bojazni vaščanov glede
nameravanega posega v prostor. To naj bi bilo po navedbah
pobudnikov v nasprotju z zakonom o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84 in 15/89 – v nadaljevanju: ZZUreP), 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, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v
nadaljevanju: ZUN) in z 71. členom ustave, ki določa poseb-
no varstvo kmetijskih zemljišč. Prav tako naj bi z izpodbija-
nim odlokom v nasprotju z 72. členom ustave ogrožali zdra-
vo življenjsko okolje. Poleg navedenega naj bi izpodbijani
odlok omogočil posege v prostor, ki so v nasprotju z varova-
njem kulturne in naravne dediščine, opredeljene v 73. členu
ustave. S posegom se namreč grobo posega v prostor in
ogroža Glijo jamo v Planinski vasi, ki sodi v varstveni režim
kot geomorfološka podzemeljska naravna dediščina. Jama
je predlagana za naravni spomenik, tak njen status pa bi bil z
izgradno takšnega industrijskega objekta ogrožen.

2. Pobudniki predlagajo začasno zadržanje izpodbija-
nega predpisa. Takšen poseg v prostor po njihovih naved-
bah trajno spreminja namensko rabo prostora, bivalne po-
goje in ekološko ravnovesje v naravi ter krajinske značilno-
sti. Z delovanjem predvidene asfaltne baze naj bi se poveča-
la nevarnost ekološke katastrofe, saj je pri njenem
obratovanju prisotna velika količina naftnih derivatov, kar ob
morebitnem izlivu lahko zaradi poroznega kraškega sveta
ogrozi okolje. Objekt se, po navedbah pobudnikov, kljub
prepovedi inšpekcijskih služb že gradi v neposredni bližini
treh kmetij pobudnikov.

 3. Pobudniki svoj pravni interes utemeljujejo z de-
jstvom, da so mejaši ali pa imajo kmetije v neposredni bližini
parcel, na katerih se izvaja sporni poseg. Vsebina izpodbija-

nega predpisa neposredno vpliva na njihove možnosti pre-
življanja s kmetijsko dejavnostjo, ki je njihov edini vir do-
hodka.

B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljevanju

postopka bo preverilo, ali je bil za poseg sprejet prostorski
izvedbeni akt, ki ga predvideva ZUN, pravilnost postopka
sprejemanja izpodbijanega akta, njegovo skladnost s plani
občine in s predpisi o varovanju kmetijskih zemljišč in narav-
ne dediščine.

5. Na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje iz-
podbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja
lahko nastale težko popravljive posledice. Ustavno sodišče
je izvrševanje izpodbijanega odloka začasno zadržalo. Nje-
govo izvrševanje bi lahko pripeljalo do posega v prostor, ki
bi povzročil vplive na okolje, ki bi jih bilo v primeru morebitne
njegove odprave zaradi njegove nezakonitosti ali neustavno-
sti težko popraviti. Prav tako bi težko popravljive posledice
zaradi morebitne odprave izpodbijanega odloka nastale tudi
investitorju posega. Začasno zadržanje pomeni, da se do
končne odločitve ustavnega sodišča izpodbijani odlok ne
more izvrševati. To pomeni, da na njegovi podlagi ne more
biti izdano nobeno dovoljenje za poseg v prostor.

C)
6. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi

tretjega odstavka 26. in 39. člena ZUstS v sestavi: predsed-
nik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-378/98
Ljubljana, dne 17. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

2454. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti, začetem na zahtevo Okrajnega sodišča v Gro-
supljem, na seji dne 10. junija 1999

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi M. J. za denacionalizacijo ne-
premičnin parc. št. 905, 909, 225/5, 225/8 in 217/2,
vpisanih pred podržavljenjem pri vl. št. 230 k.o. S., je pri-
stojno Okrajno sodišče v Grosupljem.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Okrajno sodišče v Grosupljem je dne 6. 4. 1999

vložilo zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti v zadevi
denacionalizacije v izreku navedenih nepremičnin, podržav-
ljenih pravnemu predniku vlagatelja zahteve za denacionali-
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zacijo, pok. F. J. Zahtevo za denacionalizacijo glede nave-
denih nepremičnin je Upravna enota Grosuplje z dopisom z
dne 22. 5. 1997 odstopila v pristojno reševanje okrajnemu
sodišču, le-to pa meni, da je za odločanje v tej zadevi
pristojen upravni organ.

2. V zahtevi sodišče navaja, da so navedene parcele
prešle v državno last na podlagi pravnega posla, ki je bil
sklenjen v okviru arondacijskega postopka na podlagi te-
meljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Urad-
ni list FLRJ, št. 43/59 in 53/62 – v nadaljevanju: TZIKZ).
To naj bi izhajalo iz navedb vlagatelja zahteve za denaciona-
lizacijo, ki je to svojo zahtevo oprl na 53., 57., 59. in 65.
člen TZIKZ in na odločbo Oddelka za gospodarstvo okrajne-
ga ljudskega odbora Ljubljana, št. 06/21-GOV-57/1-61 z
dne 10. 1. 1962. Pomembna pa naj bi bila tudi 8. točka
pogodbe med F. J. in A. G., sklenjene dne 16. 2. 1966, ki
določa, da ta pogodba nadomešča arondacijo po predpisih
TZIKZ, in da so vsa dejanja v zvezi z izvršitvijo te pogodbe
oproščena taks.

B)
3. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91,

56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl.
US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98 in 76/98 –
odl. US – v nadaljevanju: ZDen) deli pristojnost za odločanje
o zahtevah za denacionalizacijo med upravne organe in
sodišča. Če je bilo premoženje podržavljeno na podlagi
predpisov, določenih v 3. in 4. členu ZDen, so pristojni
upravni organi (prvi odstavek 54. člena ZDen). Če je premo-
ženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, skle-
njenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa
oziroma predstavnika oblasti (5. člen ZDen), je za odločanje
pristojno sodišče (prvi odstavek 56. člena ZDen).

4. V obravnavanem primeru je pravni naslednik prejš-
njega lastnika vložil zahtevo za denacionalizacijo nepremič-
nin, ki naj bi bile podržavljene z arondacijsko odločbo. Gle-
de na to, da v spisu, ki ga je sodišče priložilo zahtevi za
rešitev spora glede pristojnosti, ni bilo odločbe, na katero
se sklicuje vlagatelj zahteve za denacionalizacijo, je ustavno
sodišče Upravno enoto Grosuplje zaprosilo za upravni spis.
Iz listin, ki se nahajajo v upravnem spisu izhaja, da je bila
odločba Oddelka za gospodarstvo okrajnega ljudskega od-
bora Ljubljana, št. 06/21-GOU-57/1-61 z dne 10. 1. 1962
izdana v okviru arondacijskega postopka, v katerem je bila
nato izdana odločba arondacijske komisije št. 462-282/62-
6/21-1/18 z dne 7. 4. 1962. Ta odločba se nanaša na
nepremičnine parc. št. 1224/39 vl. št. 614 ter parc št.
1143 in 147 vl. št. 230 k.o. S. To so zemljišča, o denacio-
nalizaciji katerih je odločala Upravna enota Grosuplje in se
ne nanašajo na tisti del zahteve za denacionalizacijo, ki ga je
upravni organ odstopil v pristojno reševanje sodišču.

5. TZIKZ je urejal arondacijo in postopek v zvezi z njo v
53. do 68. členu. Zakon je v drugem odstavku 57. člena, v
drugem odstavku 58. člena in v prvem odstavku 60. člena
dajal široke možnosti sporazumevanja med lastniki zemljišč,
ki so bila zajeta z arondacijo, in arondacijskimi upravičenci;
tako so bile na podlagi sporazuma dovoljene izjeme od
pravila, da dobi lastnik pripojenega zemljišča, ki je kmet, kot
odškodnino drugo ustrezno zemljišče enake kulture in boni-
tete, kakor tudi izjeme od pravila, da dobi lastnik, ki ni kmet,
odškodnino le v denarju. Prvi odstavek 60. člena TZIKZ je

kot splošno pravilo uveljavljal, da se lahko arondacijski upra-
vičenec in lastnik pripojenega zemljišča, ne glede na to, ali
je kmet ali ne, sporazumeta o drugačni obliki odškodnine,
kot jo je določal zakon. Postopek v zvezi z arondacijo je
obsegal postopek pred dovolitvijo arondacije in postopek
po izdaji odločbe o dovolitvi arondacije. Postopek se je na
podlagi 61. člena zakona začel s predlogom za arondacijo,
ki je moral vsebovati tudi seznam zemljišč, za katera se je
predlagala arondacija, kot tudi seznam zemljišč, ki jih je
predlagatelj dajal kot odškodnino za pripojena zemljišča.
Upravni organ občinskega ljudskega odbora za kmetijstvo je
moral predlog brez odlašanja nabiti na razglasno desko in
lastniki zemljišč so imeli pravico podati v 30 dneh k predlo-
gu pripombe, ki jih je obravnaval upravni organ okrajnega
ljudskega odbora. Šele po tako izvedenem postopku je o
predlogu za arondacijo odločal svet občinskega ljudskega
odbora, ki je bil pristojen za kmetijstvo. Ta je z odločbo
dovolil arondacijo ali pa je odrekel dovoljenje zanjo. Zoper
to odločbo je lahko vsakdo, ki je bil prizadet, vložil pritožbo
na republiški upravni organ.

6. Iz dokumentacije ne izhaja, da bi bila pogodba z dne
16. 2. 1966 sklenjena v okviru arondacijskega postopka,
kot ga je določal TZIKZ. Odločba, na katero se sklicuje
okrajno sodišče, se namreč ne nanaša na obravnavane
nepremičnine; zapis v zemljiški knjigi vl. št. 230 k.o. S., da
gre za odpis teh parcelnih številk iz tega zemljiškoknjižnega
vložka v vl. št. 895 iste k.o. po arondacijski odločbi z dne
16. 2. 1966, pa je v nadaljevanju zapisa popravljen z bese-
dama “prav pogodbi“. Tako iz dokumentacije ni razvidno, da
bi glede teh nepremičnin sploh bila izdana arondacijska (ali
kakšna druga upravna) odločba.

7. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so v izreku navede-
ne nepremičnine prešle v splošno ljudsko premoženje na
podlagi pravnega posla, tj. pogodbe z dne 16. 2. 1966.
Zato je na podlagi 56. člena ZDen za odločanje o denacio-
nalizaciji v izreku navedenih nepremičnin podana pristojnost
Okrajnega sodišča v Grosupljem.

8. Iz spisa je razvidno, da je bila zahteva za denaciona-
lizacijo vložena že 5. 3. 1993. Več kot šest let je trajalo, da
je prišlo do odločitve o pristojnosti za reševanje zadeve.
Ustavno sodišče ugotavlja, da gre še za en primer očitno
prepočasnega postopanja v denacionalizacijskih zadevah.
Na prepočasno postopanje v teh zadevah je ustavno so-
dišče že nekajkrat opozorilo (na primer že v zadevi št.
U-II- 119/96 z dne 6. 6. 1996 – Uradni list RS, št. 36/96
in OdlUS V, 93).

C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

četrtega odstavka 61. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) 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, dr. Mirjam Škrk in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-86/99
Ljubljana, dne 10. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.
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2455. Sklep, da se postopek za preizkus pobude za
začetek postopka za oceno ustavnosti zakona
o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št.
63/95, 8/96, 44/96, 70/97 in 43/99) ustavi;
pobuda za začetek postopka za oceno
ustavnosti 2., 13. in 16. člena tega zakona ter
3. člena zakona o dopolnitvah tega zakona
(Uradni list RS, št. 44/96) zavrnjeno; pobudi za
oceno ustavnosti 5. člena tega zakona in za
oceno ustavnosti tega zakona, kolikor ne
določa, da gredo žrtvam vojnega nasilja pravice
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz
tega zakona od vložitve zahteve za priznanje
statusa žrtve, se sprejmeta

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Her-
mana Janeža iz Ljubljane; Petra Zupančiča iz Ljubljane;
Martina Ježovnika, Štefanije Pečečnik in Ivanke Tamše iz
Velenja; Lucije Zupan iz Trzina; Jožeta Škofa iz Maribora;
Barbare Zazule iz Ljubljane; Karla Zorka iz Brežic; Zdenke
Strežek iz Ljubljane in Vojka Tkavca iz Ljubljane na seji dne
6. maja 1999

s k l e n i l o:

1. Postopek za preizkus pobude Valerije Strežek za
začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o žrtvah voj-
nega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97
in 43/99) se ustavi.

2. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
zakona iz prejšnje točke oziroma 2., 13. in 16. člena istega
zakona ter 3. člena zakona o dopolnitvah zakona o žrtvah
vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 44/96) se zavrnejo.

3. Pobudi za oceno ustavnosti 5. člena zakona o žrtvah
vojnega nasilja in za oceno ustavnosti tega zakona, kolikor
ne določa, da gredo žrtvam vojnega nasilja pravice iz pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja iz tega zakona od vloži-
tve zahteve za priznanje statusa žrtve, se sprejmeta.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Valerija Strežek je predlagala oceno “zakonitosti,

ustavnosti in poštenosti zakona o žrtvah vojnega nasilja“
(v nadaljevanju: ZZVN), a tudi na zahtevo sodišča ni sporoči-
la, katere določbe zakona izpodbija in zakaj ter v čem je njen
pravni interes, čeprav jo je sodišče opozorilo, da tako nepo-
polne vloge ne bi bilo mogoče obravnavati in bi bilo treba
postopek ustaviti.

2. Herman Janež (tudi v imenu skupine šestdesetih
nekdanjih otrok – internirancev v italijanskih koncentracij-
skih taboriščih) predlaga oceno ustavnosti 2. člena ZZVN,
kolikor uzakonja poleg pojma interniranci še posebej pojem
taboriščniki, a ta ne velja tudi za nekdanje otroke – interni-
rance v italijanskih koncentracijskih taboriščih Gonars in
Treviso, ter oceno ustavnosti 13. in 16. člena ZZVN, kolikor
isti skupini žrtev vojnega nasilja ne priznavata najvišje mere
pravic (do pokojninske dobe in do doživljenjske mesečne
rente).

Martin Žirovnik, Štefanija Pečečnik in Ivanka Tamše, ki
so del vojne preživeli kot ukradeni otroci v nemških tabo-
riščih za ukradene otroke, izpodbijajo iste določbe ZZVN iz
enakih razlogov, toda s stališča te skupine žrtev vojnega
nasilja.

Lucija Zupan, ki je bila vojnemu nasilju izpostavljena v
Bosni, v Slovenijo pa je bila s skupino bosanskih otrok –
vojnih sirot pripeljana šele jeseni 1945, izpodbija določbo v
četrtem odstavku 2. člena ZZVN, da ima tak državljan status

žrtve po tem zakonu le, “če je imel od prenehanja nasilnega
dejanja stalno bivališče v Republiki Sloveniji“.

Karel Zorko, ki se je izgnancema rodil po 15. 5. 1945,
a preden sta se iz taborišča vrnila domov, izpodbija tretji
odstavek 2. člena ZZVN, ker ne vsebuje določbe, ki bi tudi
takim otrokom izgnancev priznala status žrtve vojnega na-
silja.

Peter Zupančič, ki se je med vojno rodil taboriščniko-
ma, smiselno izpodbija 3. člen zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS,
št. 44/96 – v nadaljevanju: ZZVN-B), ki določa začetek
veljavnosti te novele, s katero je šele postal upravičen do
statusa žrtve; ta člen je po njegovem mnenju v nasprotju z
ustavo, ker ne določa, da gredo tudi žrtvam, ki jih zajema
šele ZZVN-B, pravice iz ZZVN od dneva vložitve zahteve po
uveljavitvi prvotnega ZZVN.

Barbara Zazula, ki se je iz izgnanstva vrnila šele 31. 7.
1945 in ji je bil status žrtve za čas od 5. 5. 1945 do vrnitve
priznan šele po ZZVN-B, izpodbija smiselno 3. člen ZZVN-B
iz enakih razlogov kot Peter Zupančič, a s stališča interesov
svojega kroga žrtev. Poleg tega predlaga presojo ustavnosti
določbe v 16. členu ZZVN: “za polni mesec se šteje, če je
nasilje trajalo več kot 15 dni“, ker meni, da bi bilo treba
uzakoniti pri izračunavanju doživljenjske mesečne rente upo-
števanje vsakega dne nasilja. Določbo istega člena, da se
doživljenjska mesečna renta “valorizira tako kot pokojnine“,
pa izpodbija ne zaradi nje same, temveč, ker da se ne
uresničuje dosledno.

3. Pobudniki iz prejšnje točke se izrecno ali smiselno
sklicujejo na 2. člen ustave (načela pravne države) in na
14. člen ustave (enakost pred zakonom), ki da jima izpodbi-
jane določbe nasprotujejo; Herman Janež zatrjuje še
neskladje s 25. členom ustave (pravica do pravnega sredst-
va), s 30. členom ustave (pravica do odškodnine) in z drugo
alineo 160. člena ustave (pristojnost ustavnega sodišča, da
presoja skladnost predpisov z mednarodnimi pogodbami in
splošnimi načeli civilnega prava), Lucija Zupan pa z 32. čle-
nom ustave (svoboda gibanja).

4. Jože Škof, vojaški vojni invalid, med vojno tudi za-
pornik in taboriščnik, ki izpolnjuje pogoje za status vojnega
veterana po zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št.
63/95), izpodbija določbo 5. člena ZZVN, po kateri prav
zaradi tega ni upravičen do statusa žrtve po ZZVN, kar po
njegovem mnenju ni v skladu z ustavnim načelom enakosti
pred zakonom (14. člen ustave).

5. Vojko Tkavc je kot žrtev vojnega nasilja upravičen do
priznanja pokojninske dobe in je to pravico tudi uveljavil.
ZZVN ga v 19. členu glede uveljavljanja te pravice napoti na
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ta pa po
petem odstavku 185. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in kasnejši –
v nadaljevanju: ZPIZ) lahko prizna pravico do ponovno od-
merjene pokojnine zavarovancu od prvega dne po vložitvi
zahteve in največ za 6 mesecev nazaj. Od šestih mesecev
od vložitve zahteve po ZZVN pa ta zakon ne zagotavlja
vpisov v evidenco žrtev vojnega nasilja, čeprav je potrdilo o
vpisu v evidenco po 19. členu ZZVN pogoj za odločanje
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pobudnik
meni, da ni v skladu z ustavnim načelom enakosti pred
zakonom (14. člen ustave), ker ZZVN ne zagotavlja, da bi
omenjena pravica šla žrtvi vojnega nasilja od takrat, ko je v
skladu z zakonom zahtevala ugotovitev statusa in pravico do
pokojnine pod ugodnejšimi pogoji.

6. Državni zbor, pozvan v smislu prvega in četrtega
odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS), na pobude ni od-
govoril.
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7. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je
med drugim sporočilo, da je vlada k predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah ZZVN, ki je v postopku v Držav-
nem zboru, predlagala tudi amandma, naj se 5. člen ZZVN
črta, in amandma, s katerim bi zagotovili, da bi začetek
uveljavljanja pravice po predpisih o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju ne bil več odvisen od ažurnosti upravnega
postopka.

B)
8. Ustavno sodišče je vse naštete pobude združilo za

skupno obravnavanje.
9. Postopek za preizkus pobude Valerije Strežek je bilo

nato treba ustaviti, ker niso bile odpravljene pomanjkljivosti,
ki onemogočajo preizkus te pobude.

10. O preostalih pobudnikih je ustavno sodišče ugoto-
vilo, da so izkazali pravni interes v smislu 24. člena ZUstS.

11. Z določbo tretjega odstavka 50. člena ustave je
zakonodajalec kot del pravne in socialne ureditve nove drža-
ve, Republike Slovenije, določil tudi posebno, kar brez dvo-
ma pomeni povečano, socialno varstvo žrtev vojnega nasi-
lja. V pravni ureditvi v Sloveniji je to novost. Ustavodajalec je
torej v prvi vrsti presodil, da so nekatere smiselno zaokrože-
ne oblike vojnega nasilja, v sicer že odmaknjenih letih 1941–
1945 pustile na vojni generaciji naših sedanjih državljanov (v
povprečju in v pretežnem številu primerov) take posledice,
ki jih je mogoče odpravljati, upočasnjevati ali blažiti s poseb-
nimi materialnimi ali organizacijskimi napori družbe; presodil
pa je tudi da je v skladu z načeli socialne države, če si
sedanje in vsaj deloma prihodnje aktivne generacije držav-
ljanov take posebne napore naložé‚ ter da je družba kot
celota v načelu tega tudi sposobna. Na poseben način in z
nekaterimi posebnimi poudarki velja to tudi za nasilje v času
vojne za osamosvojitev Slovenije, za posledice tega nasilja
in za njihovo odpravljanje. Ker je bila prejšnja država Sloven-
cev, namreč Kraljevina Jugoslavija, v 2. svetovni vojni žrtev
agresije, enako pa tudi Republika Slovenija v postopku svo-
jega osamosvajanja, v posebnem varstvu žrtev nasilja v obeh
vojnah ni mogoče gledati poravnavanja dolga žrtvam ali ne-
kaj, do česar bi bila žrtev nasproti državi a priori upravičena.
Nasprotno: to varstvo temelji na solidarnosti kot enem te-
meljnih načel socialne države.

12. Zato je za zagotovljeno posebno varstvo žrtvam
vojnega nasilja kot ustavno kategorijo še posebej razumljivo
in še posebej pomembno, da ga ustava, čeprav novoto,
brez slehernega natančnejšega opredeljevanja prepusti za-
konodajalcu. Edino, kar torej neposredno izhaja že iz določ-
be tretjega odstavka 50. člena ustave, je, da mora zakono-
dajalec v razumnem času posebno varstvo žrtev uzakoniti.

13. Polje prostega zakonodajnega urejanja je ob obrav-
navanem primeru nujno še posebej široko tudi iz tehle razlo-
gov:

– táko je celotno področje socialnih pravic; te pravice
so praviloma po svoji naravi take, da jih je mogoče izobliko-
vati šele z zakoni in se v mejah in po pravilih teh zakonov tudi
uresničujejo,

– posebno varstvo je, kot izhaja že iz imena, dopolnilni
del celotnega varstva. Zato je v svojih vsebinah in mejah
nujno vezan na celoto in od nje odvisen,

– za državo pomeni zagotavljanje posebnega varstva
materialno breme in to novo. Pristojnost in odgovornost
zakonodajne oblasti je, da presoja, kolikšno je lahko to
breme, seveda v sklopu vseh javnih bremen, da ne bi bil
ogrožen normalen družbeni razvoj.

14. Pri uzakonjanju posebnega varstva žrtev vojnega
nasilja se zakonodajalec, tudi če bi ne hotel, znajde na zelo
širokem polju prostega presojanja tudi zato, ker mora na

novo izoblikovati pravne pojme, ki jih doslejšnja zakonodaj-
na praksa ni poznala, z njimi pa dati urejevani problematiki
hkrati vsebino in omejitve. Tak je že pojem žrtve vojnega
nasilja: bolj ali manj, posredno ali manj posredno, so žrtve
vojnega nasilja tako rekoč vsi, ki so morali živeti v neizogib-
nih razmerah druge svetovne vojne, kakršne so te razmere
bile v Sloveniji ali za Slovence. Katere razmere izbrati in
izoblikovati v pravno upoštevne in zaokrožene in tipizirane
oblike nasilja, katere (posplošene, v povprečju najverjetnej-
še) posledice pripisati tem oblikam nasilja, namreč posledi-
ce, ki jih je mogoče prepričljivo domnevati pri državljanih, ki
so jim bili izpostavljeni pred pol stoletja, in kako je mogoče
na te posledice pri njih blagodejno vplivati v današnjih –
njihovih in splošnih – razmerah, so vprašanja, ki jih je v
njihovi medsebojni povezanosti mogoče zadovoljivo urejati
le ob veliki stopnji proste zakonodajalčeve presoje.

15. Vse to so hkrati razlogi, da mora biti ustavnosodna
presoja zakona zelo zadržana in omejena predvsem na vpra-
šanje, ali je zakonodajalec za svoje odločitve imel razumne
razloge ter ali ni zakonska ureditev v nasprotju z namenom,
zaradi katerega je ustava posebno varstvo žrtev vojnega
nasilja ukazala. Tak zadržan pristop k ocenjevanju skladno-
sti ZZVN z ustavo je ustavno sodišče uporabilo in obrazložilo
npr. že v odločbi št. U-I-86/94 z dne 14. 1. 1996 (OdlUS
V, 153 in Uradni list RS, št. 68/96).

16. Pobude, navedene v 2. točki tega sklepa, merijo
na to, da bi zakonodajalec popustil pri nekaterih omejitvah
(glede datumov, do katerih se nasilje lahko šteje za vojno
nasilje; glede domicila po prenehanju nasilja kot obvezne
navezne okoliščine); da bi še nekatere skupine žrtev vojne-
ga nasilja uvrstil med žrtve z največjimi upravičenji (otroke v
italijanskih taboriščih, ukradene otroke v nemških posebnih
taboriščih); da bi nekaterim skupinam priznal status in upra-
vičenja deloma za nazaj, to je pred uveljavitvijo zakona, ki je
tem kategorijam priznal status žrtev, ali da bi uzakonil (za
posamičen primer) ugodnejša pravila ugotavljanja časovne-
ga obsega (po dnevih, ne po mesecih). Take težnje so
razumljive in so za dosedanje življenje ZZVN z njegovimi
tremi novelami – medtem ko je četrta sedaj v zakonodajnem
postopku – tudi značilne. Pojavljajo se predvsem kot bolj ali
manj organiziran pristisk na zakonodajalca, da bi širil krog
upravičencev in večal obseg upravičenj iz posebnega varstva
žrtev vojnega nasilja.

17. Očitno pa je, da tega od zakonodajalca ne zahteva
nobena izrecna ustavna določba, pa tudi ne katero od ustav-
nih načel. Ustavno sodišče tudi tokrat ponavlja, da pravilno
razumljeno načelo enakosti pred zakonom ne izključuje,
oziroma ne preprečuje različnega zakonskega obravnava-
nja, kadar gre za objektivno različne dejanske stanove, tem-
več tako razlikovanje nasprotno logično narekuje. Posamez-
ne vrste nasilja med 2. svetovno vojno so brez dvoma lahko
na tiste, ki so jih morali prestajati, pustile (v povprečju)
različno hude posledice, kar v načelu opravičuje različno
mero pravic, ki sestavljajo njihovo posebno varstvo. Tehta-
nje teh mer pa je, dokler ne gre za očitno arbitrarno odloča-
nje, ki bi se upiralo razumu, prepuščeno zakonodajalcu. To
velja tudi za določanje datumskih okvirov za pojem vojnega
nasilja, za uzakonjeno navezno okoliščino bivanja na Slo-
venskem kot pogoj za upravičenja iz obravnavanega zakona,
za odločitev, od kdaj lahko upravičenci uresničujejo pravice
iz statusa žrtev, ter za druge določbe, ki jih izpodbijajo
pobudniki iz 2. točke te obrazložitve. V čem naj bi bila
kršitev 25., 30., 32. oziroma 160. člena ustave, kot zatrju-
jejo posamezni od teh pobudnikov, ni niti pojasnjeno niti
razvidno. Z očitanim nedoslednim izvajanjem zakonske do-
ločbe pa ni mogoče izpodbijati njene skladnosti z ustavo.
Kolikor gre pri obravnavanih pobudah le za posledico neza-
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dovoljnosti s tem, kako je bil zakon v posamičnem primeru
uporabljen, bi imeli pobudniki pravni interes šele tedaj, ko bi
v postopku za uveljavitev svojih pravic brez uspeha izčrpali
vsa pravna sredstva. Pri tem bi se morda npr. pobudnikom
Žirovniku, Pečečnikovi in Tamšetovi pokazalo, da utemelje-
nost njihovih zahtev izhaja že iz sodne prakse (sodba Vrhov-
nega sodišča RS, št. U1106/96 z dne 3. 2. 1997), torej iz
pravilne uporabe zakona, kakršen je. Te pobude so torej
neutemeljene, zato jih je bilo treba zavrniti.

18. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo Jožeta Škofa.
Iz razlogov te pobude je mogoče povzeti, da je vojni invalid,
ki izpolnjuje pogoje za vojnega veterana in mu zato 5. člen
ZZVN odreka upravičenja iz tega zakona, lahko zaradi tega
na slabšem kot vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev za
status vojnega veterana. Taki ureditvi ne bi bilo videti razum-
nega razloga in ustavno sodišče bo dalo zakonodajalcu
priložnost, da ta del določbe 5. člena ZZVN pojasni in
utemelji, nato pa presodilo, ali ne gre v tem primeru za
neskladje z ustavnimi načeli pravne države (2. člen ustave).

19. Ustavno sodišče je sprejelo tudi pobudo Vojka
Tkavca. Prepričljiv se zdi njegov prikaz, da je začetek uve-
ljavljanja pravice do višje pokojnine kot ene od pravic žrtve
po ZZVN odvisen ne od zakonodajalčeve odločitve, temveč
od poslovanja izvršilne veje oblasti.

C)
20. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

drugega in tretjega odstavka 26. člena ter tretjega odstavka
28. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr.
Miroslava Geč-Korošec, Milojka Modrijan in dr. Dragica We-
dam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-327/96
Ljubjana, dne 6. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen, l. r.

2456. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti, začetem na zahtevo Upravne enote Nova Gori-
ca, na seji dne 10. junija 1999

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevah C. A. in F. A. za denacionali-
zacijo nepremičnin parc. št. 40/3, vpisane pred podržavlje-
njem pri vl. št. 741 k.o. B. in parc. št. 177, vpisane pred
podržavljenjem pri vl. št. 610 k.o. B., je pristojno Okrajno
sodišče v Novi Gorici.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Upravna enota Nova Gorica je dne 20. 4. 1999

vložila zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti v zadevi
denacionalizacije nepremičnin, podržavljenih pok. C. A. in
F. A. V zahtevi navaja, da sta denacionalizacijski upraviče-
nec in pravna naslednica denacionalizacijske upravičenke v
letu 1993 vložila pri upravnem organu takratne Občine Nova
Gorica zahtevi za denacionalizacijo nepremičnin parc. št.

40/3 in 177 k.o. B., ki naj bi bile podržavljene z odločbo
Skupščine občine Nova Gorica, št. 465-219/63-4/Br z
dne 7. 3. 1964. Kot listino o podržavljenju pa sta vlagatelja
zahteve za denacionalizacijo predložila menjalno pogodbo
št. 465-219/63-4/Br z dne 7. 3. 1964. Upravni organ se je
izrekel za nepristojnega in zahtevek predlagateljice odstopil
v reševanje Okrajnemu sodišču v Novi Gorici kot stvarno
pristojnemu za reševanje te zadeve. Okrajno sodišče se je s
sklepom izreklo za nepristojno in zadevo vrnilo v reševanje
Upravni enoti Nova Gorica. Menilo je, da iz 5. točke menjal-
ne pogodbe izhaja, da je šlo za menjavo nepremičnin v
okviru arondacijskega postopka. Tudi vlagatelja zahteve za
denacionalizacijo menita, da se je menjava nepremičnin
izvršila zaradi arondacije. Navajata, da je “arondacijski upra-
vičenec“ razpolagal z zemljišči že pred sklenitvijo menjalne
pogodbe in naredil nov nasad. Zemljišče pa naj bi se tudi
danes nahajalo znotraj kmetijskega kompleksa.

2. Upravna enota meni, da je podana pristojnost okraj-
nega sodišča, ker v obravnavanem primeru arondacijska od-
ločba sploh ni bila izdana. Za arondacijo v smislu temeljnega
zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ,
št. 43/59 in 53/62 – v nadaljevanju: TZIKZ) naj ne bi šlo tudi
zato, ker je ta zakon določal, da se arondacija izvaja v korist
kmetijskih organizacij, v tem primeru pa je kmetijska zemljišča
pridobila Skupščina občine Nova Gorica. Poleg tega je TZIKZ
predvideval odškodnino v obliki nadomestnih zemljišč ali de-
narno odškodnino, v obravnavanem primeru pa je bila poleg
kmetijskih zemljišč kot odškodnina dana tudi stanovanjska
hiša. Upravni organ je ugotovil, da je bila menjalna pogodba
odobrena s sklepom Skupščine občine Nova Gorica, št.
46-2/62-4 z dne 10. 2. 1964, ki je bil izdan na podlagi
zakona o prometu z zemljišči in stavbami (Uradni list FLRJ, št.
26/54) in ne na podlagi TZIKZ.

B)
3. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91,

56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl.
US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98 in 76/98 –
odl. US – v nadaljevanju: ZDen) deli pristojnost za odločanje
o zahtevah za denacionalizacijo med upravne organe in
sodišča. Če je bilo premoženje podržavljeno na podlagi
predpisov, določenih v 3. in 4. členu ZDen, so pristojni
upravni organi (prvi odstavek 54. člena). Če je premoženje
prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjene-
ga zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma
predstavnika oblasti (5. člen ZDen), je za odločanje pristoj-
no sodišče (prvi odstavek 56. člena ZDen).

4. V obravnavanem primeru sta upravičenec in pravna
naslednica prejšnje lastnice vložila zahtevi za denacionaliza-
cijo nepremičnin, ki naj bi bile podržavljene z listino o podr-
žavljenju, št. 465-219/63-4/Br z dne 7. 3. 1964, ki naj bi
jo izdala Skupščina občine Nova Gorica. Iz listin, ki se
nahajajo v upravnem spisu, izhaja, da gre za številko in
datum menjalne pogodbe, sklenjene med Skupščino obči-
ne Nova Gorica in J. H. ter F. A. V I. točki te pogodbe je
navedeno, da Skupščina občine Nova Gorica po sklepu,
sprejetem na seji občinskega zbora in na seji zbora delovnih
skupnosti dne 10. 2. 1964, zamenja svoj solastninski delež
pri nepremičninah, vl. št. 301 k.o. B., vl. št. 174 k.o. V. in
vl. št. 371 k.o. Š., in da dovoljuje, da se zamenjani solast-
niški delež vknjiži v last J. H. in F. A. V II. točki menjalne
pogodbe pa je navedeno, da imenovana lastnika nepremič-
nin, vpisanih v vl. št. 741 in 610 k.o. B., dovoljujeta, da se
te nepremičnine vknjižijo kot družbena lastnina v uporabo
Skupščine občine Nova Gorica. V točki V pogodbe je nave-
deno, da pogodbeniki ugotavljajo, da se ta zamenjava ne-
premičnin izvaja predvsem zaradi arondacije “B. g.“.
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5. TZIKZ je urejal arondacijo in postopek v zvezi z njo v
53. do 68. členu. Zakon je v drugem odstavku 57. člena, v
drugem odstavku 58. člena in v prvem odstavku 60. člena
dajal široke možnosti sporazumevanja med lastniki zemljišč,
ki so bila zajeta z arondacijo, in arondacijskimi upravičenci;
tako so bile na podlagi sporazuma dovoljene izjeme od
pravila, da dobi lastnik pripojenega zemljišča, ki je kmet, kot
odškodnino drugo ustrezno zemljišče enake kulture in boni-
tete, kakor tudi izjeme od pravila, da dobi lastnik, ki ni kmet,
odškodnino le v denarju. Prvi odstavek 60. člena TZIKZ je
kot splošno pravilo uveljavljal, da se lahko arondacijski upra-
vičenec in lastnik pripojenega zemljišča, ne glede na to, ali
je kmet ali ne, sporazumeta o drugačni obliki odškodnine,
kot jo je določal zakon. Postopek v zvezi z arondacijo je
obsegal postopek pred dovolitvijo arondacije in postopek
po izdaji odločbe o dovolitvi arondacije. Postopek se je na
podlagi 61. člena zakona začel s predlogom za arondacijo,
ki je moral vsebovati tudi seznam zemljišč, za katera se je
predlagala arondacija, kot tudi seznam zemljišč, ki jih je
predlagatelj dajal kot odškodnino za pripojena zemljišča.
Upravni organ občinskega ljudskega odbora za kmetijstvo je
moral predlog brez odlašanja nabiti na razglasno desko in
lastniki zemljišč so imeli pravico podati v 30 dneh k predlo-
gu pripombe, ki jih je obravnaval upravni organ okrajnega
ljudskega odbora. Šele po tako izvedenem postopku je o
predlogu za arondacijo odločal svet občinskega ljudskega
odbora, ki je bil pristojen za kmetijstvo. Ta je z odločbo
dovolil arondacijo ali pa je odrekel dovoljenje zanjo. Zoper
to odločbo je lahko vsakdo, ki je bil prizadet, vložil pritožbo
na republiški upravni organ.

6. Iz dokumentacije ne izhaja, da bi bila pogodba z dne
7. 3. 1964 sklenjena v okviru arondacijskega postopka, kot
ga je določal TZIKZ. Določba V. točke menjalne pogodbe,
na katero se sklicuje Okrajno sodišče v obrazložitvi sklepa
št. N 48/98 z dne 24. 1. 1998, namreč sama zase ne more
pomeniti, da je šlo za arondacijski postopek. Iz dokumenta-
cije, ki se nahaja v spisu, ni razvidno, da bi glede teh
nepremičnin sploh bila izdana arondacijska (ali kakšna dru-
ga upravna) odločba. Upravna enota pa je že pred vložitvijo
zahteve za rešitev spora glede pristojnosti pridobila odgovor
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, iz katerega izhaja, da
tudi v arhivskem gradivu ni zaslediti, da bi bile obravnavane
nepremičnine arondirane.

7. Tudi sklep Skupščine občine Nova Gorica, št.
46-2/62-4 z dne 10. 2. 1964, pod I. 5., ki se nanaša na
obravnavane nepremičnine, ni bi izdan na podlagi določb
TZIKZ, ki je urejal arondacijski postopek, temveč na podlagi
32. in 33. člena zakona o prometu z zemljišči in stavbami.
Navedeni določbi sta se nanašali na kupovanje in prodajanje
zemljišč in stavb po politično-teritorialnih enotah in nista
mogli biti podlaga za izdajo kakšnega upravnega akta o
podržavljenju. Ta zakon pa tudi ni naštet v 3. členu ZDen
med predpisi, na podlagi katerih je bilo zasebno premože-
nje podržavljeno.

8. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so v izreku navede-
ne nepremičnine prešle v družbeno lastnino na podlagi prav-
nega posla, tj. menjalne pogodbe z dne 7. 3. 1964. Zato je
na podlagi 56. člena ZDen za odločanje o denacionalizaciji
v izreku navedenih nepremičnin podana pristojnost Okrajne-
ga sodišča v Novi Gorici.

9. Iz spisa je razvidno, da sta bili zahtevi za denaciona-
lizacijo vloženi že 1. 6. 1993. Šest let je trajalo, da je prišlo
do odločitve o pristojnosti za reševanje zadeve. Ustavno
sodišče ugotavlja, da gre še za en primer očitno prepoča-
snega postopanja v denacionalizacijskih zadevah. Na pre-
počasno postopanje v teh zadevah je ustavno sodišče že
nekajkrat opozorilo (na primer že v zadevi št. U-II-119/96 z
dne 6. 6. 1996 – Uradni list RS, št. 36/96 in OdlUS V, 93).

C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

četrtega odstavka 61. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) 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, dr. Mirjam Škrk in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-91/99
Ljubljana, dne 10. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

2457. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti, začetem na zahtevo Okrajnega sodišča v Celju,
na seji dne 10. junija 1999

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi A. P. K. za denacionalizacijo
nepremičnin parc. št. 322/2, 323/1, 342, 348/2 in 625,
vpisanih pred podržavljenjem pri vl. št. 124 k.o. Š., je pri-
stojna upravna enota Celje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Okrajno sodišče v Celju je dne 1. 4. 1999 vložilo

zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti v zadevi denacio-
nalizacije nepremičnin, podržavljenih pravnima prednicama
vlagateljice zahteve za denacionalizacijo. V zahtevi navaja,
da je predlagateljica dne 7. 6. 1993 vložila pri upravnem
organu takratne Občine Celje zahtevo za denacionalizacijo
nepremičnin, ki naj bi bile podržavljene z arondacijsko od-
ločbo št. 46-251/1962-4 z dne 15. 2. 1962. Upravni or-
gan se je izrekel za nepristojnega in zahtevek predlagateljice
odstopil v reševanje sodišču kot stvarno pristojnemu za ra-
ševanje te zadeve.

2. Sodišče meni, da je podana pristojnost upravne
enote Celje, ker naj bi arondacijska odločba z dne 15. 2.
1962 pomenila končanje arondacijskega postopka; kupno
pogodbo z dne 22. 8. 1962 pa naj bi bilo treba šteti kot
sporazum med tedanjima lastnicama in arondacijskim upra-
vičencem, ki ga je predvideval takrat veljavni temeljni zakon
o izkoriščanju kmetijskega zemljišča v 53. do 68. členu
(Uradni list FLRJ, št. 43/59 in 53/62 – v nadaljevanju:
TZIKZ).

B)
3. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91,

56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl.
US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98 in 76/98 –
odl. US – v nadaljevanju: ZDen) deli pristojnost za odločanje
o zahtevah za denacionalizacijo med upravne organe in
sodišča. Če je bilo premoženje podržavljeno na podlagi
predpisov, določenih v 3. in 4. členu ZDen, so pristojni
upravni organi (prvi odstavek 54. člena ZDen). Če je premo-
ženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, skle-
njenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa
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oziroma predstavnika oblasti (5. člen ZDen), je za odločanje
pristojno sodišče (prvi odstavek 56. člena ZDen).

4. V obravnavanem primeru je pravna naslednica prejš-
njih lastnic vložila zahtevo za denacionalizacijo nepremičnin,
ki naj bi bile podržavljene z arondacijsko odločbo. Iz prilože-
nih listin izhaja, da je bila odločba Oddelka za finance Ob-
činskega ljudskega odbora Celje št. 46-251/1962-4 z dne
15. 2. 1962 izdana po sporazumnem predlogu strank na
podlagi 53. do 68. člena TZIKZ. Ta zakon je naveden v 29.
točki 3. člena ZDen.

5. Glede na odločbo ustavnega sodišča št. U-I-75/92
z dne 31. 3. 1994 (Uradni list RS, št. 23/94 in OdlUS III,
27) in tudi glede na uveljavljeno sodno prakso je sodna
pristojnost podana tudi, kadar je bil poprej sklenjen veljavni
pravni posel podlaga za izdajo odločbe državnega organa, s
katero je premoženje prešlo v državno last. V obravnavani
zadevi je bila pred izdajo navedene arondacijske odločbe s
prejšnjima lastnicama podpisana kupna pogodba. Zato je
odločitev o pristojnosti za reševanje konkretne denacionali-
zacijske zadeve odvisna predvsem od rešitve vprašanja, ali
je bila podlaga za prehod premoženja v državno last aronda-
cija ali pravni posel.

6. Ustavno sodišče je ob pregledu celotnega spisa in
določb TZIKZ ugotovilo, da v obravnavani zadevi navedene
kupne pogodbe ni mogoče šteti za samostojni pravni posel, ki
bi bil sklenjen neodvisno od arondacijskega postopka. TZIKZ
je urejal arondacijo v 53. do 68. člena in je predvidel sporazu-
me med lastnikom in arondacijskim upravičencem. Da je
pogodba v bistvu sporazum v smislu določb navedenega
zakona, izhaja tako iz vsebine pogodbe, kot tudi iz zapisnika o
ponudbi odprodaje nepremičnin z dne 20. 2. 1962.

7. Dne 15. 6. 1962 je bila med KKŽ, O. C., in lastnica-
ma podpisana predkupna pogodba, ki pa naj bi stopila v
veljavo po njeni odobritvi s strani ObLO Celje in Javnega
pravobranilstva Celje. Iz kupne pogodbe št. 04-KEI-35/1960
z dne 22. 8. 1962 pa je razvidno, da je kot kupec nastopala
O. C., zastopana po Občinskem ljudskem odboru Celje. V 3.
točki te pogodbe je navedeno, da O. C. pridobiva predmetne
nepremičnine za arondacijo KKŽ, O. C. Kot kupec je torej
nastopal organ, ki je izvajal arondacijo, in ne Kmetijski kombi-
nat sam; ta je k pogodbi le pristopil. Da je v konkretnem
primeru šlo za arondacijski postopek, pa izhaja tudi iz predlo-
ga Sveta za družbeni plan in finance ObLO Celje z dne 1. 3.
1962, da se “v svrho arondacije dovoljujejo sledeči nakupi
nepremičnin“, med katerimi so v točki d) navedene tudi ne-
premičnine, ki so bile predmet arondacijske odločbe z dne
15. 2. 1962. V obrazložitvi tega predloga je navedeno, da
kupnine odgovarjajo tarifi za odkup nepremičnin v arondacij-
skem postopku. Predlog je bil sprejet na 60. seji občinskega
zbora in na 77. seji zbora proizvajalcev dne 2. 3. 1962, torej
pred datumom predpogodbe in pogodbe.

8. Arondacijska odločba z dne 15. 12. 1962 je tako
pomenila dokončanje arondacijskega postopka. Dejstvo, da
je bila izdana po sklenjeni pogodbi, ne more biti odločilnega
pomena za presojo, na kakšni pravni podlagi so prešla kmetij-
ska zemljišča v državno last. Iz vsega navedenega namreč
izhaja, da ima navedena pogodba naravo sporazuma iz prve-
ga odstavka 60. člena TZIKZ, ki je pomenil le del samega
arondacijskega postopka, ki se je v praksi tako izvajal. Zato je
ustavno sodišče odločilo, da je pravni temelj za reševanje
obravnavane denacionalizacijske zadeve v določbi 29. točke
3. člena ZDen in je tako na podlagi 54. člena ZDen podana
pristojnost v izreku navedenega upravnega organa.

9. Iz spisa je razvidno, da je bila zahteva za denaciona-
lizacijo vložena že 7. 6. 1993. Šest let je trajalo, da je prišlo
do odločitve o pristojnosti za reševanje zadeve. Ustavno
sodišče ugotavlja, da gre še za en primer očitno prepoča-

snega postopanja v denacionalizacijskih zadevah. Na pre-
počasno postopanje v teh zadevah in na kršenje roka iz
prvega odstavka 58. člena ZDen je ustavno sodišče že
nekajkrat opozorilo (na primer že v zadevi št. U-II-119/96 z
dne 6. 6. 1996 – Uradni list RS, št. 36/96 in OdlUS V, 93).

C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

četrtega odstavka 61. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) 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, dr. Mirjam Škrk in dr. Dra-
gica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-83/99
Ljubljana, dne 10. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2458. Spremembe in dopolnitve pravilnika o
verifikaciji in preverjanju pogojev za opravljanje
zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji
dovoljenja za delo zasebne veterinarske
organizacije

Na podlagi 104. člena zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 82/94) in 35. člena statuta Veterinarske zborni-
ce Slovenije je izredna skupščina Veterinarske zbornice Slo-
venije dne 6. 11. 1998 sprejela

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

o verifikaciji in preverjanju pogojev
za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti

ter izdaji dovoljenja za delo zasebne
veterinarske organizacije

1. člen
V pravilniku o verifikaciji in preverjanju pogojev

za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji do-
voljenja za delo zasebne veterinarske organizacije (Uradni
list RS, št. 26/97) se  3. člen spremeni tako, da glasi:

»Verifikacijo in preverjanje pogojev opravlja osemčlan-
ska komisija, ki jo na predlog Strokovne komisije imenuje
Izvršilni odbor zbornice. Verifikacijska komisija dela v tričlan-
ski sestavi in jo za vsak primer posebej imenuje s sklepom
direktor zbornice.«

2. člen
V 5. členu se v drugem stavku beseda »zbornica«

nadomesti z besedo »direktor«.

3. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek:
»Na odločbo zbornice ima stranka pravico do pritožbe

v 8 dneh po prejemu odločbe.«

4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.«
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5. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika o verifikaciji in pre-

verjanju pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejav-
nosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske orga-
nizacije začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

Predsednik
Veterinarske zbornice Slovenije

doc. dr. Borut Zemljič, dr. vet. med. l. r.

2459. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vodenju
registra zasebnih veterinarskih organizacij

Na podlagi 104. člena zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 82/94) in 35. člena statuta Veterinarske zborni-
ce Slovenije je izredna skupščina Veterinarske zbornice Slo-
venije dne 6. 11. 1998 sprejela

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

o vodenju registra zasebnih
veterinarskih organizacij

1. člen
V pravilniku o vodenju registra zasebnih veterinarskih

organizacij (Uradni list RS, št. 26/97) se 4. člen spremeni
tako, da glasi:

»O vpisu v register odloča direktor zbornice najkasneje
v tridesetih dneh po vložitvi popolne vloge.

Na takšno odločbo ima stranka v postopku pravico do
pritožbe v osmih dneh od sprejema odločbe.

O pritožbah na odločitev zbornice odloča Veterinarska
uprava Republike Slovenije.«

2. člen
6. člen se sprememni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.«

3. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika o vodenju registra

zasebnih veterinarskih organizacij začnejo veljati dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Veterinarske zbornice Slovenije

doc. dr. Borut Zemljič, dr. vet. med. l. r.

2460. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora

V skladu s 102. in 104. členom zakona o veterinarstvu
ter 35. členom statuta je izredna skupščina Veterinarske
zbornice Slovenije dne 6. 11. 1998 sprejela

P R A V I L N I K
o izvajanju strokovnega nadzora

1. člen
Zbornica izvaja strokovni nadzor na osnovi zakona kot

pravna oseba z javnimi pooblastili.
Namen nadzora je ugotavljati strokovnost dela v zaseb-

nih veterinarskih organizacijah ter svetovanje zasebnim vete-
rinarskim strokovnim delavcem.

2. člen
Nadzor izvaja devetčlanska nadzorna komisija, ki jo na

predlog strokovne komisije imenuje izvršilni odbor zbornice.
Nadzorna komisija dela v tričlanski sestavi in jo s skle-

pom imenuje za vsak primer posebej direktor zbornice. Vsaj
en član komisije za strokovni nadzor mora imeti enako ali
višjo strokovno izobrazbeno stopnjo kot veterinarski strokov-
ni delavec, pri katerem se strokovni nadzor opravlja.

3. člen
Strokovni nadzor v zasebni veterinarski dejavnosti se

opravi najmanj enkrat v treh letih, lahko pa tudi kadarkoli kot
izredni strokovni nadzor na pobudo imetnika živali ali drugih
veterinarskih inštitucij na zahtevo strokovne komisije zbor-
nice.

4. člen
Strokovna komisija izdela vsako leto do 31. decembra

načrt strokovnih nadzorov za naslednje leto in ga predloži v
potrditev Izvršilnemu odboru zbornice.

5. člen
Pisni nalog o nadzornem pregledu izda zbornica naj-

manj 15 dni pred prihodom nadzorne komisije.

6. člen
Pri strokovnem nadzoru sta poleg članov komisije nav-

zoča samo predstojnik veterinarske organizacije in nadzoro-
vani veterinarski strokovni delavec.

Nadzor praviloma poteka po naslednjem postopku:
– pregled predhodno izpolnjenega vprašalnika,
– razgovor o splošni strokovni problematiki,
– preverjanje strokovnosti na osnovi strokovne doku-

mentacije,
– preverjanje predpisanih pogojev za opravljanje dolo-

čene zasebne veterinarske dejavnosti,
– svetovanje,
– izdelava zapisnika.

7. člen
Zapisnik o strokovnem nadzoru mora vsebovati:
– pravne osnove za nadzor,
– imena in priimke članov nadzorne komisije,
– imena in priimke nadzorovanih veterinarskih strokov-

nih delavcev,
– datum in čas trajanja pregleda,
– ugotovitve,
– predloge ukrepov,
– pripombe k zapisniku,
– podpise udeležencev nadzora.
Zapisnik se piše v treh izvodih, od tega dobi po en

izvod zapisnika nadzorovana veterinarska organizacija oziro-
ma nadzorovani veterinarski strokovni delavec.

8. člen
Nadzorna komisija zbornice oceni delo veterinarjev ozi-

roma zasebne veterinarske organizacije s:
– pohvalo za neoporečno strokovno delo,
– predlogom za odpravo pomanjkljivosti,
– predlogom za obravnavo pred razsodiščem zbornice,
– predlogom za odvzem dovoljenja za delo,
– predlogom za odvzem osebne licence.

9. člen
Ugotovitve nadzornih komisij obravnavata strokovna ko-

misija in IO zbornice, odločbo o odrejenih ukrepih izda
direktor zbornice.
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10. člen
O pritožbah zoper odločbe zbornice odloča Veterinar-

ska uprava Republike Slovenije.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Predsednik
Veterinarske zbornice Slovenije,

doc. dr. Borut Zemljič, dr. vet. med. l. r.

OBČINE

BRASLOVČE

2461. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec – za območje Občine Braslovče

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 7. in
16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Braslovče dne 2. 6. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana

Občine Žalec – za območje Občine Braslovče

1. člen
Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000

(Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92,
69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97 in 7/98) se dopolnijo in spremenijo
s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.

2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec – za območje Občine Braslovče se nanaša na:

– spremembe meje Občine Žalec in opredelitev mej
novih občin Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor,

– določitev območja namakanja,
– določitev dodatnega območja deponije nenosilnega

materiala pri gradnji avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem
z uskladitvijo posega na 1. območje kmetijskih zemljišč,

– določitev lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov.

DOLGOROČNI PLAN

3. člen
V točki 6.1.1. “Kmetijska zemljišča” se v sedmem od-

stavku, ki se nanaša na območje namakanja, na koncu
prvega stavka dodata besedi “in Letuš.”

4. člen
V točki 6.2.1. “Deponije nenosilnega materiala” se v

prvem odstavku na koncu prvega stavka dodata besedi “in
Dobnik,” beseda “in” pa se pred navedbo imena predhodne
deponije smiselno črta.

5. člen
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja” se

v poglavju “oskrba z vodo” na koncu četrtega odstavka doda
stavek, ki glasi:

“Na severnem in zahodnem obrobju Občine Braslovče
je predvideno 8 lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov.”

6. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoroč-

nega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 v karto-
grafskem delu – za območje Občine Braslovče s tematskimi
kartami v merilu 1:25000:

– tematska karta št. 1 “Zasnova kmetijstva, gozdarstva
in območij poselitve” se dopolni z območjem namakalnega
sistema Letuš,

– tematska karta št. 3 “Zasnova oskrbe z vodo” se
dopolni z lokacijami drugih zajetij v severnem in zahodnem
delu občine,

– tematska karta št. 7 “Zasnova sanacij” se dopolni z
območjem deponije nenosilnega materiala Dobnik,

– tematska karta št. 12 “Zasnova načinov urejanja pro-
stora” se uskladi z dopolnjenimi prikazi kart št. 1, 7 in 13,

– tematska karta št. 13 “Zasnova osnovne rabe prosto-
ra” se dopolni z možnim posegom na 1. območje kmetijskih
zemljišč in se uskladi z dopolnjenimi prikazi iz kart št. 1, 3
in 7.

Vse tematske karte kartografskega dela se dopolnijo s
spremenjeno mejo Občine Žalec in z mejami novih občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor.
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PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA

7. člen
Spremembe in dopolnitve so zaradi uveljavitve izjemne-

ga posega na 1. območje kmetijskih zemljišč vsled predvi-
denih ureditev razvidne iz tabele, ki je sestavni del gradiva za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planov.

Tabela izjemnih posegov

Št. Št. parcele k.o. Namen posega
posega

74 101/1, 102, 71/1, Šmiklavž deponija nenosilnega
85/1, 85/2, 89, materiala s trase
88, 99/3 AC Arja vas–Vransko

8. člen
Na levem bregu Savinje, levo in desno od ceste Letuš–

Šmartno ob Paki, ob severovzhodnem robu naselja Letuš, je
predvideno namakanje kmetijskih zemljišč v velikosti 43 ha.

9. člen
Za lokacije vodnih virov iz 5. člena tega odloka je

potrebno sprejeti odloke o varstvenih območjih z zaščitnimi
ukrepi in skladno z vsebino teh odlokov naknadno dopolniti
prostorske sestavine planov Občine Žalec – za območje
Občine Braslovče.

PREDHODNE STROKOVNE PODLAGE ZA DEPONIJO
NENOSILNEGA MATERIALA DOBNIK

10. člen
Opredelitev območja:
Predhodne strokovne podlage obravnavajo ureditev de-

ponije nenosilnega materiala, ki se nahaja južno od trase
avtoceste Arja vas–Vransko in zahodno od deviacije lokalne
ceste Gomilsko–Braslovče. Velikost obravnavanega območ-
ja je ca. 5,90 ha.

Razporeditev dejavnosti v prostoru:
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno za trajno deponiranje neno-
silnega materiala iz trase avtoceste Arja vas–Vransko ob
upoštevanju naslednjih usmeritev oziroma danosti:

– ureditev deponije tako, da poteka vzporedno s traso
avtoceste v smeri vzhod - zahod in predstavlja protihrupno in
vidno zaščito,

– potek brežine na severnem delu naj predstavlja na-
daljevanje brežine obcestnega jarka, na južni strani pa mora
biti brežina odmaknjena 10 m od struge Bolske oziroma od
obstoječega magistralnega plinovoda,

– ureditev dovoza na deponijo neposredno s trase av-
toceste po posebej zgrajeni dovozni rampi, kasneje po ob-
stoječi poljski poti, mimo kmetije Dobnik, prehod težke me-
hanizacije ni predviden,

– odvodnjavanje deponije po drenažnem sistemu in
odprtih jarkih v Bolsko, izgradnja usedalnika za prečiščeva-
nje vod iz AC na severnem delu odprtega jarka, ki poteka v
smeri sever - jug, odmik od tega jarka znaša 5–10 m;

Usmeritve za krajinsko oblikovanje:
Znotraj meje območja deponije veljajo naslednje us-

meritve:
– oblikovanje deponije kot protihrupni in vidni nasip ob

avtocesti,

– naklon brežin na severu ne sme presegati naklona
1:2, na jugu pa se mora deponija blago spuščati proti Bolski
oziroma obstoječim kmetijskim površinam,

– stiki deponije z okoliškim terenom morajo biti obliko-
vani mehko, zaobljen mora biti tudi vrhnji rob deponije,

– pri sanaciji in ozelenjevanju deponije je potrebno
upoštevati potek obstoječega gozdnega roba ter ga v prime-
ru poškodbe sanirati,

– pogozditi je potrebno predvsem strme dele deponi-
je, ki niso primerni za kmetijsko obdelavo.

Usmeritve za varstvo okolja:
– bivalno, delovno in naravno okolje: obvezna rekulti-

vacija območja po končanem deponiranju in sanaciji tako,
da bodo delno izboljšani pogoji za kmetovanje, da se bo
povečal delež ravnine in da bo s pedološkimi lastnostmi
prekrivnega sloja zemlje možna v prvi fazi ekstenzivna, v
drugi fazi pa tudi intenzivna kmetijska proizvodnja, sprotna
sanacija eventualnih poškodb med deponiranjem;

Zasnova zaporednosti gradnje:
– deponiranje nenosilnega materiala v prvi fazi,
– sanacija in rekultivacija območja v drugi fazi.
Ostali pogoji in usmeritve:
– pri nadaljnji pripravi dokumentacije in izvedbi območ-

ja je potrebno upoštevati vse pogoje in mnenja pristojnih
soglasodajalcev, predvsem pa pogoje s področja geologije,
vodnega gospodarstva, gozdarstva in kmetijstva.

11. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
Kartografska dokumentacija
– s prikazom območja namakalnega sistema na listih

PKN 1:5000 št.:
Šoštanj: 41, 42
– s prikazom območij vodnih virov na listih PKN 1:5000

št.:
Šoštanj: 41
Gornji grad: 10, 20
Celje: 1, 2
– s prikazom deponije nenosilnega materiala na listih

PKN 1:5000 št.:
Celje: 22
– s prikazom poteka meje Občine Braslovče na listih

PKN 1:5000 št.:
Mozirje: 50
Šoštanj: 41, 42
Gornji Grad: 10, 20
Celje: 2, 3, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33
Grafično gradivo se dopolni s predhodnimi strokovnimi

podlagami za:
– deponijo nenosilnega materiala Dobnik.

12. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega

akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev
ugotovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcio-
nalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka de-
loma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna
toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in
kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine,
zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na
načrtovani izgled območja.
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KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35200/0004/97-02/02
Braslovče, dne 2. junija 1999.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

2462. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Braslovče

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 16. in 47. člena statuta Občine
Braslovče ter v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriteri-
jih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v
organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98),
je Občinski svet občine Braslovče na 4. seji dne 2. 6. 1999
na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Braslovče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Braslovče.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko so-

deluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih
pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in
drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter
podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveš-
čanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, po nje-
govem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski
upravi. Za točnost podatkov tudi odgovarjata.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Bra-

slovče ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE
BRASLOVČE, s sedežem v Braslovčah 22 (v nadaljnjem
besedilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, predvsem turizma in kme-

tijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe,

– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo

ter ostalim občinskim premoženjem,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine,
– naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reše-

vanje,
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-

hovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,

ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski or-
gani,

– sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb,

– strokovno-pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
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9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvševanju občinskih splošnih in drugih aktov
s področja javnih financ,

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, kra-
jevne skupnosti,

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine in daje soglasje k oblikovanju cen iz koncesijskih raz-
merij,

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,

– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva; na področju obrti, drobnega gospo-
darstva, turizma in kmetijstva,

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini in
o tem letno obvešča župana in občinski svet,

– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov,

– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov,

– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske dokumentacije,

– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor,

– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora,

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem,

– pripravlja projekte in investicijske programe ter oprav-
lja nadzor nad investicijami,

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu opravlja dejavnosti

naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih in javnih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

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

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za
vodenje občinske uprave.
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21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi vodja občinske

uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Vodja občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi, jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino,

– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,

– vodjem poslanskih skupin občinskega sveta zagotav-
lja vpogled v podatke o delu občinskega sveta,

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Vodja občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge

akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske upra-
ve, če ga župan za to pooblasti.

Vodja občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.

Vodja občinske uprave mora imeti univerzitetno izo-
brazbo.

22. člen
Z aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi

mora župan zagotoviti podlago za opravljanje nalog vodenja
upravnih postopkov in odločanja v upravnih stvareh na prvi
stopnji ter zaposlitev delavcev, ki bodo izpolnjevali pogoje,
ki jih za to delo predpisuje zakon in drugi predpisi ter jih bo
mogoče pooblastiti za odločanje v upravnih stvareh.

23. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

24. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi vodja občinske uprave.

25. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih vodje občinske uprave. Za
svoje delo so odgovorni vodji občinske uprave, disciplinsko
in odškodninsko pa županu.

26. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa vodja
občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.

27. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi določi župan sestavo skupine,
vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

28. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog in o
tem obvesti občinski svet.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

29. člen
Župan Občine Braslovče takoj po uveljavitvi tega odlo-

ka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi Občine Braslovče, ki je podlaga za razporeditev de-
lavcev na ustrezna delovna mesta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/99-1/1
Braslovče, dne 2. junija 1999.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

2463. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Braslovče OE vrtec Braslovče

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih, 16. člena
statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) je Ob-
činski svet občine Braslovče na 4. redni seji dne 2. 6. 1999
sprejel

S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče

OE vrtec Braslovče

1. člen
Cene programov v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ

Braslovče OE Vrtec Braslovče se zvišajo za 7% in znašajo
mesečno:

SIT na otroka
1. Dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih
   prvega starostnega obdobja 40.263
– za otroke v oddelkih drugega
   starostnega obdobja 36.409



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 29. 6. 1999 / Stran 6533

SIT na otroka
2. Poldnevni program (4–6 ur)
– poldnevni program (zajtrk, kosilo) 32.440
– poldnevni program (malica) 28.122
3. Poldnevni program (do 4 ure)
– poldnevni program (zajtrk, kosilo) 25.096
– poldnevni program (kosilo) 23.500
– poldnevni program (zajtrk) 20.917

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun

plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program pred-
šolske vzgoje od 1. junija 1999 dalje.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 02200/001/99
Braslovče, dne 2. junija 1999.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

2464. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 37/99) in v skladu s 100.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Braslovče na 4. seji dne 2. 6. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov ter o povračilih

stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih 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 skup-
nosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa dru-
gače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, 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 župan, podžupan in člani ob-

činskega sveta.
Podžupan in člani občinskega sveta opravljajo svojo

funkcijo nepoklicno.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN SEJNIN
OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Braslovče, ki sodi v VI. skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 50% faktorja 5,00. Županu pripada
funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za
delovno dobo v skladu z zakonom.

4. člen
Plača podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi

kriteriji in merili:
– za vodenje občinskega sveta na sejo 15.000 SIT

neto,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi

dejansko opravljenih ur (urna postavka v skladu z zakonom
– 80% urna postavka župana), vendar največ 40.000 SIT
neto mesečno.

Podžupan je v skladu s statutom občine določen, da
bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana,
opravljal funkcijo župana. V času, ko opravlja funkcijo župa-
na, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.

5. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– udeležba na redni seji občinskega sveta 9.000 SIT

neto,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta oziroma na

seji, ki traja manj kot dve uri 5.000 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je

3.000 SIT neto,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sve-

ta 6.000 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem

delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava in
se letno usklajuje z višino občinskega proračuna.

III. NAGRADE

6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta, določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi tega pravilnika. Sejni-
na za posamezno sejo znaša 3.000 SIT neto.

7. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima pravico do

nagrade v naslednji višini:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 10.000

SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 5.000 SIT neto.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade na

sejo 6.000 SIT neto.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se

izplačujejo na podlagi tega pravilnika v skladu z evidenco
opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
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8. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter

predsedniki in člani volilnih odborov 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 od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su 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 komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija za posamez-
ne volitve oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

9. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles ter člani dru-

gih občinskih organov imajo pravico do povračil, nadomestil
in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do
povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila
potnih stroškov lahko uveljavljajo na območju in izven ob-
močja Občine Braslovče. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.

Upravičenci iz prvega odstavka imajo pravico do dnev-
nice za službeno potovanje in do povračila stroškov preno-
čevanja v skladu s predpisi.

10. člen
Pravice iz 9. člena tega pravilnika uveljavljajo upravi-

čenci na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda
župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda na-
log podžupan ali vodja občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotavljajo iz
sredstev proračuna.

12. člen
Del plače župana in del plače za podžupana se izplaču-

jeta mesečno, ostala izplačila po tem pravilniku pa se izpla-
čujejo praviloma dvomesečno.

Prejemki, določeni v 9. členu taga pravilnika, se izpla-
čujejo skupaj s plačo oziroma nagrado.

13. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zne-

ska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni
delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospo-
darske dejavnosti.

O spremembi višine sejnin in nagrad odloča občinski
svet s posebnim sklepom na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

Povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki, na-
vedeni v tem pravilniku, se usklajujejo skladno s predpisi, ki
jih urejajo.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 110-07/99-1
Braslovče, dne 2. junija 1999.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

KOČEVJE

2465. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 27. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99), je Občinski svet občine
Kočevje na 5. redni seji dne 24. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 1999

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S proračunom Občine Kočevje za leto 1999 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom
opravlja Občina Kočevje.

2. člen
Proračun Občine Kočevje je določen v skupni višini

1.592,757.240,59 SIT, od tega

Bilanca prihodkov Račun Račun finančnih
in odhodkov financiranja terjatev in naložb

Prihodki 1.418,757.240,59 120,000.000,00 54,000.000,00
Odhodki 1.591,857.240,59 900.000,00
Presežek 119,100.000,00 54,000.000,00
Primankljaj 173,100.000,00

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu financiranja ter računu finančnih terjatev in naložb in
so sestavni del občinskega proračuna.

3. člen
V rezervni sklad Občine Kočevje se izloča 0,5% skup-

no doseženih prihodkov.
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4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Kočevje. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od
njega pooblaščena oseba.

5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu proračuna razporejena za posebne name-
ne, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki
občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O
svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine
Kočevje in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo
občinskega proračuna.

6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje

del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna. Sredstva se
med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in lik-
vidnostno stanje proračuna.

Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obvez-
nosti s pogodbami dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30
in največ 90 dni od dneva izstavitve računa.

Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investi-
cijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje
po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti naj-
manj 60-dnevni rok plačila.

Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabni-
ki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni
drugače urejeno s posebnim predpisom. Če je na izstavlje-
nem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s
pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s
pogodbo.

Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi
predhodnega soglasja župana oziroma oddelka za proračun
in finance in ob primernem zavarovanju predplačila.

7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne na-

črte za leto 1999, program investicij pa za celotno obdobje
izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o
realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in
ob zaključku leta oziroma po potrebi.

Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali oddelek za prora-
čun in finance in nadzorni odbor.

Župan Občine Kočevje lahko začasno zadrži porabo
sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz
prvega in drugega odstavka tega člena.

9. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika,
oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito
uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporab-
niku.

10. člen
Župan Občine Kočevje je pooblaščen, da:

– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami
znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotov-
ljena,

– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezer-
ve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin, odloča
o uporabi sredstev rezerv za namene iz točke prvega odstav-
ka 12. člena zakona o financiranju občin, odloča o kratko-
ročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe,
vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta.

11. člen
Oddelek za proračun in finance je po pooblastilu župa-

na pristojen, da:

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sred-
stev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,

– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje
likvidnostnih težav proračuna,

– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporab-
nikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga
ustrezne ukrepe.

12. člen
Občinski svet občine Kočevje odloča o dolgoročni za-

dolžitvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kočevje
največ v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov v
letu pred letom zadolževanja, odplačilo obresti in glavnice
pa ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega od-
stavka tega člena sklepa župan Občine Kočevje.

13. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinske-

ga proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Kočevje in
o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinske-
mu svetu.

II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

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

Št. 401-6/98-121
Kočevje, dne 24. maja 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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2466. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99) ter 90. in 98. člena poslovnika o delu
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 3/96), je Občinski svet
občine Kočevje na 5. redni seji dne 24. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I
S tem sklepom se ukine javno dobro, in sicer:
– parc. št. 5370/2 stanov. stavba v izmeri 1a 13 m2;

dvorišče v izmeri 5 a 82 m2, k.o. Rajndol.

II
Parcela navedena v I. točki tega sklepa postane a tem

sklepom last občine Kočevje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 24. maja 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

LENDAVA

2467. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Lendava

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 7.
seji dne 24. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih

cest v Občini Lendava

1. člen
V 4. členu odloka o kategorizaciji občinskih cest v

Občini Lendava (Uradni list RS, št. 57/98) se črta besedilo
v tabeli od zap. št. 10. do vključno 12. in se za besedama
“DOLŽINA SKUPAJ:“ številke “33, 050“ nadomestijo s šte-
vilkami “27, 645“.

2. člen
Črta se v 5. členu besedilo v tabeli od zap. št. 63. do

vključno 70. in se za besedama “DOLŽINA SKUPAJ:“ števil-
ke “72, 564“ nadomestijo s številkami “63, 994“.

3. člen
Črta se v 6. členu besedilo v tabeli od zap. št. 107. do

vključno 139. in se za besedama “DOLŽINA SKUPAJ:“ šte-
vilke “253, 761“ nadomestijo s številkami “195, 412“.

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

nem listu RS, uporablja pa se od dneva uveljavitve odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrovnik.

Št. 015-01-08/99
Lendava, dne 24. maja 1999

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

PODČETRTEK

2468. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), določb zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 74/98) in 19. ter v
skladu z 72. členom statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 30/95 in 58/98), je Občinski svet občine Podčetr-
tek na 7. redni seji dne 27. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Podčetrtek za leto 1999 (v na-

daljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem
proračunu, v Občini Podčetrtek.

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi
prihodki v skladu s posebnimi predpisi.

3. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999

znašajo 348,597.000 tolarjev.

4. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-

kov ter račun financiranja.

5. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občin-

skih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na po-
dročju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture,
gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva rezerv in
sredstva za odplačilo dolgov.

6. člen
Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občin-

ske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja se zagotavlja-
jo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije, kolektivnimi pogodba-
mi in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

7. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
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in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in
uporabnikom drugače določeno.

8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za nemene,

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 uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

9. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,86% teko-

čih prihodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene, dolo-
čene v 12. členu zakona o financiranju občin.

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev
rezerv Občine Podčetrtek.

10. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-

deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotež-
je, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali za-
časno zadrži uporabo teh sredstev.

11. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistve-
no ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva.

Sestavni del odloka o proračunu za leto 1999 je tudi
sistemsko vodenje porabe sredstev po krajevnih skupno-
stih, ki ga potrdi občinski svet na predlog komisije za pripra-
vo evidentiranja porabe proračunskih sredstev po krajevnih
skupnostih.

O določitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poro-
čati občinskemu svetu.

12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje uporabijo sredstva rezerve občine in
tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo največ v
višini 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan
in o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

13. člen
Za investicije, ki se financirajo iz proračuna v vrednosti

nad 10 mio SIT, se pred pričetkom izvajanja investicije,
oziroma pred podpisom pogodbe, predloži občinskemu sve-
tu finančna konstrukcija za celotno investicijo, skupaj z raz-
pisnimi pogoji za oddajo del ter obrazložitvijo o utemeljeno-
sti oddaje del določenemu izvajalcu.

14. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristoj-

nemu občinskemu organu predložiti finančne načrte dejav-
nosti za leto 1999 in eventualne programe investicij z nave-
denimi viri pokrivanja investicije, najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka.

Uporabniki so dolžni predložiti občini zadeve iz prvega
odstavka tega člena ne glede na to, ali se v celoti ali delno
financirajo iz proračuna.

Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti
občini periodične in letne računovodske izkaze v rokih, ki jih
določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega
računa. Uporabniki so dolžni predložiti vse potrebne podat-
ke na zahtevo župana, nadzornega odbora ali drugega pri-
stojnega občinskega organa.

15. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad

finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem upo-
rabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev.

Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju
proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sred-
stva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana.

16. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občin-

skemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 1999 dalje.

Št. 06202-056/99
Podčetrtek, dne 28. maja 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

PUCONCI

2469. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
dodatnega krajevnega samoprispevka za del
območja KS Zenkovci, za naselje Zenkovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US,
38/96 in 43/96 – odl. US), statuta Krajevne skupnosti
Zenkovci ter zbora občanov vasi Zenkovci je Svet krajevne
skupnosti Zenkovci na seji dne 31. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi dodatnega

krajevnega samoprispevka za del območja KS
Zenkovci, za naselje Zenkovci

1. člen
Za območje naselja Zenkovci v KS Zenkovci se razpiše

referendum za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispev-
ka v denarju za obdobje od 1. 8. 1999 do 31. 12. 2000.

2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo

2 milijona SIT. Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo
uporabila za:
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– sofinanciranje kanalizacije,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, 27. junija 1999 od 7. do

19. ure na glasovalnem mestu v gasilskem domu Zenkovci.

4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

žiro računu Krajevne skupnosti Zenkovci št. 51900-842-
097-82250.

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal
svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru
krajanov o porabi zbranih sredstev.

5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-

liščem v naselju Zenkovci v KS Zenkovci:
– 2 % od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10 % od katasterskega dohodka iz kmetijske dejav-

nosti,
– 3 % obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto

zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko dejavnost, zdravstveno varstvo in zaposlovanje
s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naselju
Zenkovci v KS Zenkovci,

– 2 % mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v
tekočem letu zaposleni v tujini,

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastr-
skega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispe-
vek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po
položnici, ki jo izstavi KS Zenkovci.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Zenkovci dostavi seznam zaposlenih
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispe-
vek.

7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu s 12. členom zakona o samoprispevku.

8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v

splošni volilni imanik s stalnim prebivališčem v naselju Zen-
kovci v KS Zenkovci, ki so starejši od 18 let oziroma starejši
od 15 let, če so v delovnem razmerju.

9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti

Zenkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o
volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciati-
vi. Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarje-
njem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet kra-
jevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja sa-

moprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota v okviru svojih pristoj-
nosti.

10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno

z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Zenkovci in ima naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu, dne 27. junija 1999 o
uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju v
naselju Zenkovci v KS Zenkovci za obdobje od 1. 8. 1999
do 31. 12. 2000, ki se uporablja za:

– sofinanciranje kanalizacije,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališ-

čem v naselju Zenkovci v KS Zenkovci:
– 2 % od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10 % od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavno-

sti,
– 3 % obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto

zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko dejavnost, zdravstveno varstvo in zaposlovanje
s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naselju
Zenkovci v KS Zenkovci,

– 2 % mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v
tekočem letu zaposleni v tujini,

glasujem
ZA PROTI

(štampiljka)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja,
oziroma “PROTI”, če se z uvedbo ne strinja.

11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna

skupnost Zenkovci.

12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-

pevka odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o dohodni-
ni, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 13/96).

13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 420-4/99
Puconci, dne 31. maja 1999.

Predsednik
Sveta KS Zenkovci

Milovan Jakovljevič l. r.
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RAVNE NA KOROŠKEM

2470. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem
za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Ravne na Ko-
roškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 7. redni seji dne 25. 5. 1999
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem

za leto 1999

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Ravne na Koroškem za

leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo
sredstva, ki jih v skladu z ustavo in zakonom upravljajo
občine.

2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 1999 se

določa v naslednjih zneskih:
v SIT

A) bilanca prihodkov in odhodkov:
I. skupaj prihodki 1.125,964.969
II. skupaj odhodki 1.125,964.969
III. proračunski primanjkljaj (I.-II.) 0
B) račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapitalskih deležev 1,232.800
V. dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev
VI. prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev 1,232.800
C) račun financiranja

VIII. zadolževanje proračuna
IX. odplačilo dolga 13,789.932
X. neto zadolževanje (VIII.-IX.) –13,789.932
XI. povečanje (zmanjšanja) sredstev

na računih (III.+VI.+X.) (12,557.132)

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev,
sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna. Sestavni del proračuna je tudi račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.

3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.

4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.

5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-

čunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo dovolj predvidenih sredstev. O porabi sredstev tekoče
proračunske rezerve odloča župan.

6. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo, v katero se izlo-

ča del skupno doseženih prihodkov in odhodkov, vendar
najmanj 0,5% prihodkov.

7. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za odhodke, ki so nastali zaradi posledic naravnih in

drugih nesreč kot so suša, potres, požar, poplave in druge
naravne oziroma ekološke nesreče opredeljene z zakonom,
pa tudi epidemij, živalskih kužnih bolezni in rastlinskih ško-
dljivcev;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kritje proračunskega primanjkljaja.

8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo

enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihod-
kov, razen če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinske-
ga sveta drugače določeno.

9. člen
Sredstva za redno dejavnost proračunskim porabni-

kom nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvi-
snosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnost-
nega položaja občinskega proračuna.

10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in sto-

ritve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.

11. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo opravljati nalo-

ge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim
s tem proračunom odobrena.

Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja. Odred-

bodajalec proračuna je županja.

13. člen
Županja občine je pooblaščena, da odloča:
– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posa-

mezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvi-
deni višini,

– o uporabi sredstev rezerv,
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proraču-

na zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

14. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zako-

nom o financiranju občin.

15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
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16. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% pri-
merne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.

17. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predraču-

ne in finančne načrte za leto 1999 ter zaključne račune za
leto 1998 dostaviti uradu za finance najpozneje do 21. 2.
1999.

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

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

Št. 405-02-2/98-20
Ravne na Koroškem, dne 25. maja 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

2471. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča
v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroš-
kem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 6. redni seji dne 22. 4. 1999
sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča

v Občini Ravne na Koroškem

I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne

stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemlji-
šča v Občini Ravne na Koroškem za leto 1999.

II
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanj-

ske površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške ko-
munalnega opremljanja stavbnega zemljišča, znaša na dan
31. 12. 1998 110.000 SIT.

III
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih

zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gosto-
te poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 4.600 SIT/m2

– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 6.800 SIT/m2

IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene korist-
ne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega
sklepa:

I. A območje
Centralni del mesta Ravne na Koroškem 2,5%–4,0%
I. območje
Ožje območje mesta Ravne na Koroškem,

ožje območje naselij: Kotlje, Dobja vas 2,0%–3,5%
II. območje
Območje mesta Ravne na Koroškem,

območje naselij: Kotlje, Dobja vas,
Strojnska Reka, Dobrije 1,5%–3,0%

III. območje
Širše območje mesta Ravne na Koroškem,

območje naselij: Kotlje, Dobja vas, Strojnska
Reka, Dobrije 1,0%–2,5%

IV. območje
V ostalem območju občine opredeljena stavbna

zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi
akti določena kot stavbna zemljišča 0,5%–1,5%

V. območje
Industrijske in obrtne cone 1,5%–3,5%

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je se-
stavni del tega sklepa.

V
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva

razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.

VI
Občinski svet lahko na predlog županje določi za iz-

jemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljiš-
ča, kot je določeno v 4. členu tega sklepa.

VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunal-

na opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki
ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije –
Sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča
se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin v Repub-
liki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike
Slovenije.

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

o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunal-
nega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, št. 34/98).

IX
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-4/99-11
Ravne na Koroškem, dne 22. maja 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.
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2472. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) in v povezavi s 23. členom istega
zakona ter na podlagi statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 7. redni seji dne 25. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Ravne na Koroškem

1. člen
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranke),

katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sve-
ta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Ravne na Koroš-
kem v višini 5.000 SIT za vsak mandat mesečno.

2. člen
Sredstva se stranki dodeljujejo mesečno na njen žiro

račun.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od potrditve
mandatov – 14. 12. 1998.

Št. 032-01-5/99-11
Ravne na Koroškem, dne 25. maja 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

2473. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ravne na Koroš-
kem in (Uradni list RS, št. 39/99) in v skladu s 100.b
členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 6. redni seji
dne 22. 4. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in plačilih 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 funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih 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 skup-
nosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa dru-
gače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače in plačila, če funkcijo opravljajo nepo-
klicno.

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, žu-

pan in podžupani.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupani opravljajo svojo funkcijo nepoklicno razen,

če se v soglasju z županom odločijo za poklicno opravljanje
funkcije in to odločitev potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Ravne na Koroškem, ki sodi v četrto skupino občin, dolo-
čen količnik osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada
funkcijski dodatek v višini 50% 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, če funkcijo opravlja po-
klicno.

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 Ravne na Koroškem.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
40 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se obli-

kuje največ v višini 80% plače župana, oziroma največ 40%
plače župana, če podžupan opravlja to funkcijo nepoklicno.
Od tako določenega zneska pripada podžupanu plača do
50% v fiksnem znesku in 50% po kriterijih uspešnosti in
osebnega prispevka, in sicer:
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– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti
ali zadržanosti 10%

– za vodenje občinskega sveta 5%
– za koordinacijo dela delovnih teles 10%
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 10%
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana

po pooblastilu 10%
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta

določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana, opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 5% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada
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 oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače, oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec
glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 45%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 30%
– predsedovanje seji delovnega telesa

občinskega sveta 20%
– udeležbo na seji delovnega telesa,

katerega član je 15%
S sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količ-

nik za izračun plačila 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, dela plače oziroma plačila

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 plačilo se ugotovi tako, da se osnova za
obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Zne-
sek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno
dobo.

Plača oziroma plačilo posameznega občinskega funk-
cionarja 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 poklic-
no opravljanje funkcije, se določi najvišji možni znesek pla-
če oziroma plačilo posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo ali sklep o plači, delu plače oziroma plačila,

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 delov-
nega razmerja. Plačilo občinskega funkcionarja je pravica,
ki mu gre na podlagi sklenjene mandatne pogodbe.

Delovno razmerje župana in podžupanov, 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 funkcionar-
jem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za
nepoklicno opravljanje funkcije izplačuje na podlagi pogod-
be 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 ob-
činskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev meseč-
nega izplačila dela plače.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funk-
cijo, 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 odbo-
ru občinskega sveta, določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi mandatne pogodbe.

Sejnina (vključujoč davščine) za posamezno sejo znaša
15% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinske-
ga sveta.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade, ki se izračuna tako, da se za osnovo
vzame 15% mesečne plače župana, od te osnove pa ima
predsednik pravico do nagrade za udeležbo na seji četrtino,
člani pa petino tega zneska. Nagrade ne smejo niti meseč-
no niti letno preseči najvišjega možnega zneska.

Za opravljanje drugih nalog se s predsednikom oziro-
ma člani sklene posebna pogodba o delu.

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene v skla-
du 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 referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su 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 komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za posamezne
volitve oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadome-

stil 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 funkci-
je ali v vezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
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občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Ravne na Koroškem. Stroški prevoza
se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du 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
občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroš-

kov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

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 izpla-

čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

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 ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, plačila, nagrade in povračila, ki pripadajo občin-

skim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega od-
bora 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 kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v
Občini Ravne-Prevalje z dne 23. 10. 1997.

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

nem listu RS, uporablja pa se od začetka mandata Občin-
skega sveta občine Ravne na Koroškem.

Št. 032-01-4/99-11
Ravne na Koroškem, dne 22. aprila 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

2474. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 1998

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 10. čle-
na statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 3. red-
ni seji dne 4. 3. 1999 in Občinski svet občine Oplotnica na
4. redni seji dne 14. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Slovenska Bistrica za leto 1998

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sloven-

ska Bistrica za leto 1998, katerega sestavni del je tudi račun
financiranja proračuna in zaključni račun rezervnega sklada.

2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključ-

nem računu proračuna za leto 1998 so:

Proračun SIT

1. Prihodki 2.129.889.886,72

2. Odhodki 1.978.301.269,18

3. Presežek 151.588.617,54

Račun financiranja proračuna

1. Prihodki – zadolžitev 0,00

2. Odhodki – vračilo glavnice 59.750.000,00

3. Neto zadolžitev -59.750.000,00

4. Ostanek sredstev na računu 91.838.617,54

Rezervni sklad

1.  Prihodki 11.300.846,30

2.  Odhodki 11.300.000,00

3.  Ostanek prihodkov 846,30

3. člen
Ostanek sredstev na računu po zaključnem računu

proračuna v znesku 91.838.617,54 SIT se prenese na
ločen račun proračuna Občine Slovenska Bistrica in Občine
Oplotnica za leto 1999.

4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega

sklada v znesku 846,30 SIT se prenese na ločen račun
proračuna Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica
za leto 1999.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna in račun fi-

nanciranja za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
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6. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejmeta občinska sveta

občin Slovenska Bistrica in Oplotnica.
Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/3-4/1999
Slovenska Bistrica, dne 4. marca 1999.
Oplotnica, dne 14. maja 1999.

Župan Župan
Občine Oplotnica Občine Slovenska Bistrica

Vladimir Globovnik l. r. dr. Ivan Žagar l. r.

BILANCA PRIHODKOV

Post. Vrsta prihodka Realizacija 1998

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 1.580.342.086,83

1.1. PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO
MED REPUBLIKO IN OBČINO 729.263.469,39

1.2. PRIHODKI, KI PRIPADAJO
OBČINI 49.478.617,44

1.3. FINANČNA IZRAVNAVA 801.600.000,00
1.3.1. Prenesena iz preteklega leta 0,00
1.3.2. Nakazana v tekočem letu 711.417.000,00
1.3.3. Nujne investicije v finančni

izravnavi 50.588.000,00
1.3.4. Primanjkljaj fin. izravnave

za leto 1997 39.595.000,00

2. PRIHODKI ZA DRUGE
NALOGE 545.911.749,41

2.1. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 310.906.273,45
2.1.1. Davek od premoženja 2.924.926,99
2.1.2. Nadomestilo za uporabo stavb.

zemljišča 177.093.505,91
2.1.3. Odškodnina sprememb

namembnosti kmet. zemljišč 6.128.976,03
2.1.4. Pristojbine za vzdrževanje

gozdnih cest 3.677.214,49
2.1.5. Nadomestilo za degradacijo in

onesnaževanje 224.452,30
2.1.6. Prihodki komunale 65.535.166,40
2.1.7. Krajevne takse 523.736,48
2.1.8. Prihodki od obresti 11.703.383,38
2.1.9. Požarna taksa 5.239.380,00
2.1.10. Povračila funkcionalnih stroškov

državnih ustanov 9.458.762,40
2.1.11. Drugi prihodki 16.531.589,55
2.1.12. Prispevek za urejanje stavbnega

zemljišča 11.865.179,52

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 109.574.252,46
2.2.1. Kupnine od prodanih stanovanj 34.546.647,50
2.2.2. Najemnine za poslovne prostore

in stanovanja 61.989.480,50
2.2.2.1. Poslovni prostori pri občinski

upravi 10.315.128,50
2.2.2.2. Poslovni prostori 20.584.034,80
2.2.2.3. Stanarine 31.090.317,20

Post. Vrsta prihodka Realizacija 1998

2.2.3. Vrnjeni depoziti 10.000.000,00
2.2.4. Prodaja premoženja 1.684.762,30
2.2.5. Prihodki od koncesij 1.353.362,16

2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA
SOFINANCIRANJ 125.431.223,50

2.3.1. Ministrstvo za kmetijstvo 36.209.637,00
2.3.2. Ministrstvo za okolje in prostor 45.119.534,00
2.3.4. Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj 22.000.000,00
2.3.3. Ministrstvo za šolstvo in šport 10.942.368,00
2.3.6. Sofinanciranje šolskih investicij

po pogodbah s KS 0,00
2.3.7. Ostali prihodki 5.659.684,50
2.3.8. Ministrstvo za obrambo 5.500.000,00

3. PRENOS PRIHODKOV
PRETEKLEGA LETA 3.636.050,48

PRIHODKI SKUPAJ 2.129.889.886,72

BILANCA ODHODKOV

Post. Vrsta odhodka Realizacija 1998

1. DEJAVNOST OBČ. ORGANOV
IN UPRAVE 161.207.678,80

1.1. OBČINSKI ORGANI 21.882.916,80
1.2. OBČINSKA UPRAVA 121.866.000,00
1.3. FUNKCIONALNI STROŠKI

DRŽAVNIH USTANOV 9.458.762,00
1.4. AMORTIZACIJA 8.000.000,00

2. SPLOŠNE IN SKUPNE
NALOGE OBČINE 90.006.206,60

2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH
SKUPNOSTI 25.601.999,00

2.2. VOLITVE 8.797.794,30
2.3. POŽARNO VARSTVO 33.004.429,20
2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE

IN PREVENTIVA 10.505.992,10
2.5. INFORMIRANJE 1.560.000,00
2.6. FINANCIRANJE POLITIČNIH

STRANK, DRUŠTEV
IN ORGANIZACIJ 10.535.992,00

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 869.082.805,00
3.1. OSNOVNO ŠOLSTVO 235.926.588,50
3.2. OTROŠKO VARSTVO 320.372.971,70
3.3. SOCIALNO VARSTVO 118.647.453,00
3.4. KULTURA 83.120.804,20
3.5. ŠPORT 52.781.571,00
3.6. ZDRAVSTVO 46.554.144,60
3.7. ŠTIPENDIJE 11.679.272,00

4. OKOLJE IN PROSTOR 482.868.611,85
4.1. KOMUNALA IN VARSTVO

OKOLJA 143.521.383,10
4.2. CESTE 143.258.451,75
4.3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V KS 135.056.898,00
4.4. UREJANJE PROSTORA 9.094.907,10
4.5. ELEMENTAR 39.936.971,90
4.6. POSEBNE INVESTICIJE 0
4.7. DEMOGRAFIJA 12.000.000,00
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Post. Vrsta odhodka Realizacija 1998

5. GOSPODARSTVO 264.883.193,00
5.1. RAZVOJ PODJETNIŠTVA

IN OBRTI 17.936.899,90
5.2. RAZVOJ TURIZMA 10.918.894,20
5.3. KMETIJSTVO 72.875.962,80
5.4. STANOV. GOSPODARSTVO

IN POSL. PROSTORI 151.557.243,00
5.5. JAVNA DELA 11.594.193,10

6. REŽIJSKI OBRATI 89.348.107,43

7. SREDSTVA REZERV 11.460.000,00
7.1. Stalna proračunska rezerva 10.860.000,00
7.2. Tekoča proračunska rezerva 600.000,00

7. STROŠKI FINANCIRANJA 9.444.666,50

ODHODKI SKUPAJ 1.978.301.269,18

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Post. Vrsta sredstev Realizacija 98

1. PRIHODKI 2.129.889.886,72
2. ODHODKI 1.978.301.269,18
3. PRESEŽEK 151.588.617,54

B) RAČUN FINANCIRANJA

Post. Vrsta sredstev Realizacija 98

1. PRIHODKI – ZADOLŽITEV 0,00

2. ODHODKI – VRAČILO
KREDITOV 59.750.000,00

2.1. Dolgoročni kredit 97 9.750.000,00
2.2. Kratkoročni kredit 50.000.000,00

3. NETO ZADOLŽITEV - 59.750.000,00

5. OSTANEK SREDSTEV
NA RAČUNU 91.838.617,54

2475. Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev v Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 10. 5.
1999 določil

P R O G R A M   P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini

Slovenska Bistrica

1. Uvod
Občina Slovenska Bistrica je v letu 1989 za območja

izven ureditvenih območij centralnih naselij sprejela odlok o

prostorsko ureditvenih pogojih za celotno območje občine
(Uradni list SRS, št. 29/89 – v nadaljevanju: PUP). V njih je
poleg območja, za katerega veljajo, določila še:

– funkcijo območja
– merila in pogoje za graditev objektov
– merila in pogoje za komunalno urejanje
– merila in pogoje za priključevanje in uporabo omrežij

in naprav
– merila in pogoje za ohranjanje in varovanje naravne

in kulturne dediščine.
V letu 1992 je gornji odlok s sprejetjem odloka o

spremembi in dopolnitvi odloka o PUP v Občini Slovenska
Bistrica (Uradni list, RS, št. 43/92) dopolnila s pogoji za
izgradnjo gospodarskih objektov, objektov ob vodah in s
pogoji za lokacijo in gradnjo objektov izven ureditvenih ob-
močij na I. in II. območju kmetijskih zemljišč.

Sprememba in dopolnitev odloka se je nanašala le na
dopolnitev odloka, ne pa tudi v grafični obliki, zato je v letu
1993 prišlo do ponovne spremembe in dopolnitve odloka
(Uradni list RS, št. 3/93), kjer je bilo določeno, da se meje
ureditvenih območij nadomestijo z mejami iz kartografske
dokumentacije dolgoročnega plana – prostorski del. V letu
1994 se je odlok dopolnil z določbami v zvezi z dolgoročnim
planom (Uradni list RS, št. 35/94).

2. Razlogi za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev
a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih plan-

skih aktov
Odlok o PUP za celotno območje Občine Slovenska

Bistrica je potrebno uskladiti z veljavnim dolgoročnim pla-
nom – prostorski del, ki je bil dopolnjen v letu 1996, v
postopku pa je tudi dopolnitev 1998.

b) Uskladitev z zakonodajo sprejeto po letu 1989, ki
vpliva na urejanje in izvajanje posegov v prostor

Med razlogi, ki narekujejo potrebo po pripravi PUP so
tudi spremembe zakonodaje, zlasti:

– zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bistve-
no spremenil pogoje za poseganja na kmetijska zemljišča;

– spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg
posegov, ki jih je mogoče izvajati na podlagi PUP;

– zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine (Urad-
ni list RS, št. 7/99).

c) Vsebinska preveritev nekaterih določil PUP
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in uskla-

ditve PUP, je v postopku priprave odloka smiselno preveriti
tudi nekatera vsebinska določila PUP, za katera praksa in
izkušnje kažejo, da se pri uporabi pojavljajo nejasnosti in
dvomi o ustreznosti npr. določila o velikosti gradbene parce-
le, merila za opredeljevanje funkcionalnih zemljišč in drugo.

Zaradi navedenega je potrebno da se odlok pripravi v
obliki, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja. Podlaga za pri-
pravo odloka so obstoječa gradiva in sedaj veljavni odloki.

3. Osnove za pripravo PUP
3.1. Naročnik in izdelovalec PUP
Naročnik PUP je Občina Slovenska Bistrica, Kolodvor-

ska 10, Slovenska Bistrica. Izdelovalec PUP bo izbran kot
najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v postopku zbira-
nja ponudb za izbor izvajalca za izdelavo PUP, ki ga bo
pripravila in izvedla občina.

3.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon 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);
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– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, in
1/96 ter na njegovi osnovi v letih 1994, 1995 in 1996
sprejeti ustrezni podzakonski predpisi;

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85);

– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96);

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99);

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine ter
predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.

Priprava PUP bo obsegala izdelavo tekstualnega dela
(odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, poja-
snili in podobno) v fazi osnutka, predloga in končnih elabo-
ratov PUP. Grafični del se povzame po dolgoročnem planu
– prostorski del. V postopku bodo na akt pridobljena tudi
ustrezna soglasja.

3.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja

gradiva:
– dolgoročni plan – prostorski del – Občine Slovenska

Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1996 (Uradni
list SRS, št. 25/87 in Uradni list RS, št. 42/92, 35/94 in
41/97);

– odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS,
št. 29/89 in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93 in 35/94);

– odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepre-
mičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92);

– odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 6/99).

Kot prva faza izdelave osnutka PUP se izdelajo strokov-
ne podlage, ki vsebujejo:

– analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbe-
ne dokumentacije;

– predlog območja, za katerga se izdelajo PUP, členje-
no na območje, ki ga s PUP urejamo trajno in območje, ki ga
s PUP urejamo do sprejetja prostorskih izvedbenih aktov;

– nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki jih je
potrebno razrešiti v PUP.

4. Priprava PUP
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo os-

nutka PUP
Izdelovalec PUP bo pripravil gradivo za pridobivanje

pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom
priprave PUP podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo.
Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo,
kaj pričakujemo od pogojedajalcev.

4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom
izdelave osnutka PUP podati pogoje za njegovo pripravo

Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in
organizacije:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Maribor

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Mari-
bor

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave, izpostava Maribor

– Komunalno podjetje Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije, Elektro Maribor
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenska Bistrica.
Kolikor se v postopku priprave PUP ugotovi, da je

potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le ta pridobijo v postopku.

Če kateri od navedenih organov, oziroma organizacij v
30 dneh od prejema vloge ne poda pogojev, se bo štelo, da
pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo so-
glaša.

4.3. Izdelava osnutka PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev

organov oziroma organizacij navedenih v predhodni točki
tega programa, bo izdelovalec PUP pripravil osnutek PUP.

Osnutek PUP bo vseboval:
– tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in

utemeljitvami PUP ter pogoji organov oziroma organizacij
– osnutek odloka PUP z vsebino, kot jo določa zakon o

urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter specificira
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov.

5. Sprejemanje PUP
5.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan pred-

ložil osnutek PUP Občinskemu svetu občine slovenska Bi-
strica in mu predlagal, da potrdi osnutek ter ga posreduje v
javno razgrnitev in obravnavo.

5.2. Javna razgrnitev osnutka PUP
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgr-
nitvi osnutka PUP v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev bo
trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine
Slovenska Bistrica organizirala javno obravnavo na sedežu
občine. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na prime-
ren način.

5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska

uprava občine Slovenska Bistrica zbirala in evidentirala vse
pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, orga-
nov in organizacij k osnutku PUP.

Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP stro-
kovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opre-
delitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.

O utemeljenosti pripomb bo na predlog župana odločal
Občinski svet občine Slovenska Bistrica.

Občinska uprava bo vsem, ki so dali pripombe in pred-
loge, pa jih občinski svet ni sprejel, posredovala obrazloži-
tve razlogov, zaradi kateri pripombe in predlogi niso bili
sprejeti.

5.4. Priprava usklajenega predloga PUP
Na podlagi stališč Občinskega sveta do pripomb in

predlogov iz javne razgrnitve in obravnave bo izdelovalec
osnutek PUP dopolnil v usklajen predlog PUP.

Predlog PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek
PUP s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi
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upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo
vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k PUP.

Župan bo usklajen predlog PUP posredoval v sprejetje
Občinskemu svetu občine Slovenska Bistrica.

5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasje k
predlogu PUP

Na usklajen PUP bo izdelovalec PUP pridobil soglasja
pristojnih organov in organizacij.

V primeru, da kdo od organov oziroma organizacij o
izdaji soglasja ali mnenja ne bo odločil v 30 dneh po preje-
mu zahteve, se bo štelo, da s predlogom PUP soglaša.

5.6. Sprejetje odloka o PUP
Župan bo usklajeni predlog PUP s pridobljenimi so-

glasji organov in organizacij posredoval v sprejetje občin-
skemu svetu občine, ki ga sprejme z odlokom in se objavi v
Uradnem listu RS.

6. Roki za pripravo PUP
PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca v roku 45 dni od sprejetja programa
– priprava strokovne podlage kot 1. faza izdelave PUP

v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka

PUP v 14 dneh po potrditvi strokovnih podlag
– pridobitev pogojev za pripravo osnutka PUP 30 dni

po posredovanju gradiv
– osnutek PUP v roku 30 dni po preteku roka za izdajo

soglasij
– obravnava in določitev osnutka PUP na občinskem

svetu
– javna razgrnitev in obravnava osnutka 30 dni po spre-

jemu osnutka na občinskem svetu
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne

razgrnitve in obravnave v 20 dneh po zaključku javne razgr-
nitve

– Občinski svet občine Slovenska Bistrica zavzame sta-
lišča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve

– na podlagi stališč občinskega sveta se osnutek PUP
dopolnjen v usklajen predlog PUP pripravi v 20 dneh

– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v
30 dneh po prejemu usklajenega predloga PUP

– Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme
odlok o PUP

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

7. Financiranje priprave PUP
Za pripravo odloka o PUP se sredstva zagotavljajo v

proračunu Občine Slovenska Bistrica iz postavke prostor-
sko planiranje za leto 1999. Koordinator pri izdelavi naloge
je oddelek za okolje in prostor.

8. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Sloven-
ska Bistrica.

Št. 10/032-01/5-11/1999
Slovenska Bistrica, dne 10. maja 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

2476. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj
v najem

Na podlagi določil 4. in 98. člena stanovanjskega za-
kona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), 6. člena
odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Sloven-
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 54/96) in 5. člena statuta
Stanovanjskega sklada občine Slovenska Bistrica je Občin-
ski svet občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne
10. 5. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– stanovanja, ki imajo status občinskih službenih sta-

novanj (v nadaljevanju: službena stanovanja);
– kategorije upravičencev do najema službenih stano-

vanj;
– pogoji in merila za dodeljevanje službenih stanovanj;
– postopek oddaje službenih stanovanj v najem.

2. člen
Službena stanovanja so po tem pravilniku občinska

stanovanja v upravljanju Stanovanjskega sklada občine Slo-
venska Bistrica namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih
potreb kadra zaposlenega v občinski upravi, javnih zavodih
in javnih podjetjih, katerih ustanovitelj je Občina Slovenska
Bistrica.

Službena stanovanja po tem pravilniku so:
– stanovanja, pridobljena s sredstvi, namenjenimi iz-

gradnji službenih stanovanj;
– stanovanja, ki jih kot službena opredeli Upravni od-

bor stanovanjskega sklada občine Slovenska Bistrica (v na-
daljevanju: stanovanjski sklad).

3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem stanovanjski sklad.

Najemna pogodba se sklene za določen čas, to je za čas
trajanja zaposlitve, ki je podlaga za pridobitev stanovanja v
najem.

4. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi na podla-

gi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v nepro-
fitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95).

II. KATEGORIJE UPRAVIČENCEV

5. člen
Upravičenci do najema službenega stanovanja so dr-

žavljani Republike Slovenije, ki so glede na zaposlitev raz-
vrščeni v naslednje kategorije:

1. delavci v občinski upravi ter v javnih zavodih in javnih
podjetjih katerih ustanoviteljica oziroma pravna naslednica
je Občina Slovenska Bistrica;

2. znanstveno-raziskovalni delavci, ki so zaposleni na
območju Občine Slovenska Bistrica;

3. samostojni kulturni delavci, ki ustvarjajo in bivajo na
območju Občine Slovenska Bistrica;
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4. športniki s statusom vrhunskega športnika, včlanjeni
v športno organizacijo na območju Občine Slovenska Bistri-
ca, kadar je njihovo delovanje v posebnem interesu občine;

5. delavci v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je
država, kadar je njihova zaposlitev v posebnem interesu
Občine Slovenska Bistrica.

Poseben interes iz 3., 4. in 5. točke tega člena ugotav-
lja župan Občine Slovenska Bistrica.

III. POGOJI IN MERILA

6. člen

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za do-
delitev službenega stanovanja v najem so:

– da je prosilec državljan Republike Slovenije;
– da prosilec, ali njegov zakonski oziroma izvenzakon-

ski partner ni najemnik ali lastnik primernega stanovanja ali
stanovanjske hiše;

– da je prosilec upravičenec iz 5. člena tega pravilnika.
V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postop-

ku za dodelitev službenega stanovanja v najem sodeluje tudi
prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije.

7. člen
Poleg splošnih pogojev, navedenih v 6. členu, morajo

prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem izpol-
njevati še naslednje pogoje:

– upravičenec iz 1. točke 5. člena mora biti zaposlen
kot vodilni ali vodstveni delavec, delavec s posebnimi poob-
lastili ali strokovni delavec;

– upravičenec iz 2. točke 5. člena mora dokazati svoje
dosedanje znanstveno delo;

– upravičenec iz 3. točke 5. člena mora biti vpisan v
razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture pri mini-
strstvu, pristojnem za kulturo, v skladu z 2. členom uredbe o
pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture in vodenje tega razvida (Uradni list RS, št. 23/95),

– upravičenec iz 4. točke 5. člena mora dokazovati
status vrhunskega športnika na podlagi potrjene kategoriza-
cije s strani Športne zveze Slovenije.

8. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi

naslednjih meril:

I. Pomembnost delovnega mesta št. točk
1. direktor, predstojnik, ravnatelj, funkcionar 35
2. pomočnik ravnatelja, direktorja, predstojnika
in vodja oddelka ali službe 30
3. delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 25
4. strokovni delavec 20

II. Stopnja dejanske izobrazbe št. točk
1. VIII. stopnja – doktorat 25
2. VII/2 stopnja – magisterij ali visoko šolska
izobrazba s specializacijo 20
3. VII/I stopnja – visoka izobrazba 15
4. VI/2 stopnja – višja izobrazba s specializacijo 12
5. VI/1 stopnja – višja izobrazba 10

III. Deficitarnost
Kadri, ki so posebnega pomena in zaradi katerih zavod ali
podjetje ne more v celoti izvajati programa, npr. ni mogoče
izvajati določenega pouka v šoli; ni mogoče zagotoviti zdrav-
stvenih storitev ... do 20 točk

IV. STANOVANJSKI STATUS št. točk
1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja 60
2. udeleženec, ki je podnajemnik 40
3. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih 30

V. KVALITETA BIVANJA št. točk
1. bivanje v neprimernem stanovanju 30
2. utesnjenost v stanovanju
2.1. do 4 m2 na družinskega člana 40
2.2. od 5m2 do 8m2 na družinskega člana 30
2.3. od 9m2 do 12m2 na družinskega člana 20

VI. SKUPNA DELOVNA DOBA št. točk
do 2 let 5
od 2 let do 5 let 10
od 5 let do 8 let 15
od 8 let do 12 let 20
nad 12 let 25

9. člen
V primeru, ko imata dva prosilca enako število točk,

ima prednost pri dodelitvi službenega stanovanja prosilec, ki
je po kriteriju deficitarnosti pridobil večje število točk.

10. člen
Pri oddaji službenih stanovanj v najem se upoštevajo

stanovanjski normativi, ki jih za neprofitna stanovanja določa
stanovanjski zakon.

V izjemnih primerih se upravičencu lahko dodeli tudi
manjše ali večje stanovanje, če ni na razpolago ustreznega
stanovanja in če upravičenec s tem soglaša.

IV. POSTOPEK ODDAJE V NAJEM

11. člen
Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem objavi

stanovanjski sklad. Razpis se praviloma javno objavi na ogla-
sni deski Občine Slovenska Bistrica in pošlje vsem javnim
zavodom in podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina.

12. člen
Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem mora

vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj;
– upravičence do najema službenega stanovanja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
– rok in naslov za vložitev prijave;
– rok in način objave odločitve o oddaji stanovanja;
– višino najemnine.

13. člen
Vlogi oziroma prijavi je potrebno priložiti:
– pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju;
– izjavo prosilca, da sam ali njegov zakonski oziroma

izvenzakonski partner ni lastnik ali najemnik primernega sta-
novanja;

– potrdilo o številu družinskih članov;
– priporočilo predstojnika ali delodajalca;
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazila iz 7. člena o izpolnjevanju pogojev za dode-

litev službenega stanovanja v najem.
Po preteku osemdnevnega roka, ko je bil udeleženec

razpisa pozvan na predložitev manjkajočih dokazil, se vloga
zavrže kot nepopolna.
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14. člen
Na podlagi prispelih vlog in upoštevanje merila iz 8., 9.

in 10. člena tega pravilnika pripravi strokovna služba stano-
vanjskega sklada predlog razdelitve stanovanj.

Sklep o oddaji službenega stanovanja v najem izda
direktor stanovanjskega sklada.

15. člen
Sklep o oddaji službenega stanovanja v najem se vroči

vsem udeležencem razpisa.
Zoper sklep je dovoljena pritožba v osmih dneh od

dneva vročitve sklepa na upravni odbor stanovanjskega
sklada.

Po pravnomočnosti sklepa o oddaji službenega stano-
vanja v najem sklene stanovanjski sklad na podlagi določil
stanovanjskega zakona in tega pravilnika z najemnikom na-
jemno pogodbo za določen čas.

16. člen
Najemna pogodba lahko vsak čas sporazumno prene-

ha. Najemna pogodba preneha, če najemniku preneha de-
lovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne po-
godbe.

Najemna pogodba preneha tudi iz razlogov in pod po-
goji določenimi v 53. členu stanovanjskega zakona.

17. člen
Sklad lahko na predlog župana občine izjemoma odda

v najem stanovanje brez razpisa v primeru kadrovskih težav
delodajalcev upravičencev iz 5. člena tega pravilnika, kadar
le-ti iz upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega dela in
je prisotnost upravičencev nujna.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen
Za razmerja, ki niso posebej opredeljena s tem pravilni-

kom, se uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in ve-
ljavnih podzakonskih predpisov.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/5-10/1999
Slovenska Bistrica, dne 10. maja 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

2477. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole »Franja Malgaja« Šentjur

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98), je Občinski svet

občine Šentjur pri Celju na 6. seji dne 24. maja 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
»Franja Malgaja« Šentjur

1. člen
Četrta alinea prvega odstavka 11. člena odloka o usta-

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šo-
le Franja Malgaja Šentjur (Uradni list RS, št. 50/96, 57/98
in 37/98) se spremeni tako, da glasi:

– I/60. 23 »drug kopenski potniški promet«

2. člen
Ta odlok o spremembi odloka začne veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-7/99-100
Šentjur, dne 24. maja 1999.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

2478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Hruševec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98), je Občinski svet
občine Šentjur pri Celju na 6. seji dne 24. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Hruševec

1. člen
Prva alinea tretjega odstavka 11. člena odloka o usta-

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šo-
le Hruševec (Uradni list RS, št. 14/97 in 37/99) se spreme-
ni tako, da glasi:

– I/60. 23 »drug kopenski potniški promet«

2. člen
Ta odlok o spremembi odloka začne veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-8/99-100
Šentjur, dne 24. maja 1999.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.



Stran 6550 / Št. 51 / 29. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije

2479. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prispevku za investicijska vlaganja na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 ter 19. in 76. člena
statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in
66/98), je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 6. seji
dne 24. maja 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prispevku za investicijska vlaganja na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki

1. člen
V odloku o prispevku za investicijska vlaganja na po-

dročju ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št.
48/98) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

»Za razvoj in ravnanje s komunalnimi odpadki, se uve-
de prispevek za investicijska vlaganja, in sicer: 872,49 SIT
za m3 + 364,51 SIT za m3 ali skupaj 1.237 SIT na m3

pripeljanih odpadkov na deponijo oziroma 4,31 SIT na m2 +
1,76 SIT na m2 ali skupaj 6,07 SIT na m2 poslovnih stano-
vanjskih površin za odpeljane komunalne odpadke iz gospo-
dinjstev in drugih dejavnosti.

Prispevek se obračunava mesečno.«

2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Prispevek za investicijska vlaganja za ravnanje s ko-

munalnimi odpadki se uvede za dobo dveh let. «

3. člen
Ta odlok o spremembi odloka začne veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-12/99-100
Šentjur, dne 24. maja 1999.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

2480. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta
krajevne skupnosti Dramlje

Na podlagi 32. in 114. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 79/95 in
20/98) Občinska volilna komisija občine Šentjur pri Celju

r a z p i s u j e
nadomestne volitve za člana Sveta krajevne

skupnosti Dramlje

I
Nadomestne volitve v volilni enoti Marija Dobje za izvoli-

tev člana Sveta krajevne skupnosti Dramlje bodo v nedeljo,
12. septembra 1999.

II
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila se šteje 15. julij 1999.

Št. 008-7/98-100
Šentjur pri Celju, dne 10. junija 1999.

Predsednica OVK
občine Šentjur pri Celju

Teja Zapušek l. r.

BISTRICA OB SOTLI

2481. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega
sveta občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi,
nalogah in načinu dela

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94. 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), ter 9. člena začasnega poslovni-
ka občinskega sveta (sprejetega 14. 12. 1998) je Občinski
svet občine Bistrica ob Sotli na 4. redni seji dne 19. 4.
1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta

občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah
in načinu dela

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občinski svet lahko ustanovi oziroma ima svoja delov-

na telesa. Delovna telesa so odbori in komisije. Delovna
telesa so stalna in občasna. Stalna delovna telesa se usta-
novijo za pomembnejša področja, ki so v pristojnosti ob-
čine.

Občasna delovna telesa se lahko ustanovijo za preuče-
vanje sistemskih vprašanj, določenih skupnih vprašanj ali za
preučevanje posameznih zadev.

Ustanovijo se s tem odlokom ali s posebnim sklepom.
Sklep o ustanovitvi delovnih teles določa njihove naloge,
pooblastila in sestavo. Za obravnavo zadev širšega pomena
se ustanovijo odbori, za obravnavo konkretnejših zadev pa
komisije.

2. člen
Delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da obravnavajo

pobude, predloge, mnenja in pripombe občanov, pripravlja-
jo, preučujejo in obravnavajo osnutke in predloge aktov,
obravnavajo stališča in pobude članov sveta glede posa-
meznih zadev, spremljajo izvrševanje predpisov in drugih
splošnih aktov občinskega sveta, ter dajejo občinskemu
svetu pobude, predloge in mnenja.

Delovna telesa lahko predlagajo 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.
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3. člen
Delovno telo občinskega sveta lahko ustanovi za posa-

mezno področje dela pododbore, ki pokrivajo posamezna
področja, po predhodni odobritvi občinskega sveta.

4. člen
Delovno telo šteje najmanj tri in največ šest članov in

ima predsednika in določeno število članov.
Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega

sveta. Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njego-
vo delo, daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je
pristojno delovno telo in sklicuje seje delovnega telesa.
Sodeluje z županom in predsedniki drugih delovnih teles, s
funkcionarji in delavci občinske uprave zaradi pripravljanja
vprašanj, ki jih bo delovno telo obravnavalo ter skrbi za
izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov delovnega telesa.

Predstavlja delovno telo, zastopa njegova mnenja, sta-
lišča in predloge v občinskem svetu.

5. člen
Predsednik in člani delovnega telesa se imenujejo iz-

med članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih
občanov, vendar največ polovico članov.

Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združlji-
vo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

Predlog kandidatov za predsednika in člane delovnih
teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, imenuje pa jih občinski svet.

Imenovanje članov delovnih teles traja 4 leta. Mandat-
na doba občasnih delovnih teles je določena s sklepom o
ustanovitvi. Občasna delovna telesa prenehajo delati, ko
opravijo nalogo, zaradi katere so bila ustanovljena.

Predsednik in člani stalnih delovnih teles so lahko raz-
rešeni pred potekom časa, za katerega so bili izvoljeni, na
njihovo zahtevo ali v primeru, da svojih nalog ne izvršujejo,
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja.

6. člen
Delovno telo dela na sejah. Seje sklicuje predsednik

na lastno pobudo in na pobudo najmanj dveh članov delov-
nega telesa. Predsednik je dolžan sklicati sejo, če je tako
sklenil občinski svet ali če to zahteva župan.

7. člen
Delovno telo lahko povabi na sejo druge člane občin-

skega sveta, funkcionarje in delavce občinske uprave ter
znanstvene, strokovne in javne delavce, da bi dali svoje
mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.

Delovno telo ima pravico zahtevati od občinske uprave
podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo.

Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skup-
nega pomena in imajo lahko skupne seje.

8. člen
Strokovna opravila za delovna telesa opravlja tajnik ob-

čine ali določen delavec občinske uprave, ki dela na po-
dročju, za katerega je delovno telo ustanovljeno. O tem, kdo
bo opravljal strokovna opravila za določeno delovno telo,
sprejme sklep delovno telo na prvi seji.

II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

9. člen
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli ima naslednja

stalna delovna telesa:
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, podjetništvo in

malo gospodarstvo,
– odbor za družbene dejavnosti in finance,
– odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost,

varstvo okolja in turizem,
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja,
– statutarno-pravno komisijo,
– komisijo za vloge in pritožbe.

10. člen
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, podjetništvo in ma-

lo gospodarstvo šteje šest članov in opravlja zlasti naslednje
naloge:

– spremlja gospodarski razvoj občine,
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetniš-

tva in obrti,
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva in gozdarstva,
– daje pobude in mnenja občinskemu svetu na po-

dročju kmetijstva in veterinarske službe,
– daje pobude in mnenja občinskemu svetu o proble-

matiki ribištva in lovstva,
– na predlog župana odloča o razporeditvi sredstev

namenjenih za kmetijstvo,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svo-

jega delovnega področja,
– predlaga razdelitev sredstev namenjenih za spodbu-

janje razvoja gospodarstva,
– obravnava druge zadeve, ki so povezane z delom

odbora za to področje.

11. člen
Odbor za družbene dejavnosti in finance šteje 6 članov

in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja delovanje občinskih javnih služb s področja

družbenih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje svetu ustrez-
ne predloge in pobude;

– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom,
ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju
družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega var-
stva otrok in družine, socialno ogroženih, invalidov in osta-
lih, razvoja športa in rekreacije ter izobraževalne, raziskoval-
ne, informacijsko-dokumentacijske, društvene in kulturne
dejavnosti;

– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom,
ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb
na področju družbenih dejavnosti;

– skrbi za pripravo programov in finančnih načrtov in-
vesticijskega in rednega vzdrževanja objektov in obravnava
predloge investicijskih programov za investicije v objekte s
področja družbenih dejavnosti;

– daje mnenja in predloge na področju:
· vzgoje in izobraževanja,
· otroškega in socialnega varstva,
· zdravstva in lekarništva,
· kulture, informiranja in raziskovanja,
· varstva narave in kulturne dediščine,
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· športa in rekreacije,
· opravlja druge naloge, ki so povezane z delom

odbora.

12. člen
Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost, var-

stvo okolja in turizem šteje šest članov in opravlja naslednje
naloge:

– razpravlja o komunalni problematiki in predlaga
ustrezne ukrepe,

– sodeluje pri pripravi kriterijev delitve sredstev, ki so
namenjena za investicije v KS na področju stanovanjsko
komunalne dejavnosti,

– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega progra-
ma dela na področju prostorskega urejanja,

– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugod-
nejših ponudnikov za izvedbo investicij ter za izdelavo pro-
storske in urbanistične dokumentacije,

– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokov-
nih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumen-
tov,

– sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov
prostorsko izvedenih aktov, vključno z osnutki odlokov,

– daje pripombe in predloge v teku javne obravnave
osnutkov in sodeluje pri pripravi predlogov odlokov,

– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja
in ravnanja z odpadki,

– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svo-
jega področja,

– sprejema predloge za razvoj turizma,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbo-

ra za to področje.

13. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane. Pristojni komisije za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja so:

– izbira kandidate za člane delovnih teles občinskega
sveta in določa liste kandidatov za člane delovnih teles ter jih
predlaga v sprejem občinskemu svetu,

– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v
skladih, javnih zavodih in javnih podjetij v skladu z akti o
ustanovitvi imenuje občinski svet oziroma daje mnenja o
predlogih in njihovo imenovanje,

– daje mnenja o vseh drugih imenovanjih, če je tako
določeno s statutom, poslovnikom in zakonom,

– pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in
priznanj,

– opravi izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja
predloge sklepov za občinski svet,

– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kadrovske
zadeve in so v pristojnosti občinskega sveta.

14. člen
Statutarno-pravna komisija šteje tri člane in opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja osnutek in predlog statuta, ki ga posreduje

v obravnavo svetu,
– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolni-

tev statuta,
– pripravlja osnutek in predlog poslovnika občinskega

sveta in poslovnike delovnih teles občinskega sveta,

– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolni-
tev poslovnika občinskega sveta in delovnih teles občinske-
ga sveta,

– pripravlja celovito besedilo odlokov, na katere je svet
sprejel amandmaje, če svet tako določi,

– daje razlago statuta in odlokov občinskega sveta,
izven seje sveta pa tudi poslovnika občinskega sveta,

– opravlja druge naloge, ki so povezane s pripravo
statuta in poslovnika občinskega sveta in poslovnikov delov-
nih teles.

15. člen
Komisija za vloge in pritožbe šteje tri člane, njene nalo-

ge pa so:
– obravnava vloge in pritožbe občanov,
– na podlagi vlog in pritožb daje pobude in predlaga

rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
– sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožbami.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-021/99
Bistrica ob Sotli, dne 20. aprila 1999.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jože Pregrad l. r.

2482. Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju javne porabe Občine Bistrica ob
Sotli

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 9. člena začas-
nega poslovnika občinskega sveta (sprejetega 14. 12.
1998) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 4. redni
seji dne 19. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju

javne porabe Občine Bistrica ob Sotli

1. člen
V 4. členu sklepa o začasnem financiranju javne po-

rabe Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 6/99) se
datum “31. 3. 1999” nadomesti s “30. 6. 1999”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-020/99
Bistrica ob Sotli, dne 20. aprila 1999.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jože Pregrad l. r.
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USTAVNO SODIŠČE

2483. Odločba o razveljavitvi odloka o občinski taksi
na posest psov

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Ivana Grzetiča iz Kopra, na
seji dne 10. junija 1999

o d l o č i l o :

odlok o občinski taksi na posest psov (Uradne objave,
št. 25/95) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je vložil pobudo za oceno ustavnosti in

zakonitosti odloka o taksi na posest psov (v nadaljevanju:
odlok), ki ga je decembra1995 sprejel Občinski svet mest-
ne občine Koper. Navaja da iz odloka ni razvidno, zakaj se
uvaja taksa in v kakšne namene bo porabljen zbrani denar,
vendar iz njegove preambule povzema, da je bila taksa
uvedena za čiščenje pasjih iztrebkov po mestnih ulicah. Ker
Mestna občina Koper nima razmejitve med mestom in okoli-
co, morajo plačevati takso vsi lastniki psov. Pobudnik živi na
vasi in sam čisti za svojim psom, zato meni, da je odlok
nezakonit, ker obravnava vse lastnike psov enako, ne glede
na to, kje živijo. Pobudnik meni, da iz določb 10. in 80.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
44/95 - odl. US in 1/96 - v nadaljevanju: ZVO), ki jih
občinski svet navaja kot pravno podlago za sprejetje odloka,
ne izhaja, da so pasji iztrebki tiste vrste odpadki, ki obreme-
njujejo okolje do take mere, da je treba plačevati posebno
takso. Zato je po njegovem mnenju izpodbijani odlok v nas-
protju z 10. in 80. členom ZVO.

2. Pobudnik utemeljuje pravni interes s tem, da je
lastnik psa, za katerega mu je samostojna služba za komu-
nalni nadzor Mestne občine Koper na podlagi izpodbijanega
odloka izdala odločbo o odmeri občinske takse na posest
psov.

3. Občinski svet mestne občine Koper v odgovoru na
pobudo navaja, da je pravna podlaga za izpodbijani odlok
podana v prvem odstavku 10. člena ter prvem in petem
odstavku 80. člena ZVO. Ker v ZVO vsebina obremenjeva-
nja in onesnaževanja ni podrobno določena, je bila pri spre-
jemanju odloka upoštevana tudi doktrina prava varstva oko-
lja ter načelo sorazmernosti oziroma prepovedi prekomernih
ukrepov. Taksa na posest psov je po navedbah občinskega
sveta namenjena (preko proračuna) za financiranje obvezne
gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost javne snage
na celotnem območju občine, ter za financiranje organizaci-
je in najema zavetišča za tavajoče in begajoče pse. Vzrok za
uvedbo takse je po navedbah v odgovoru tudi v tem, da se s
takso sanira obremenjevanje okolja, ki ga povzročajo bega-
joči in tavajoči psi. Povzročitelji takšnega obremenjevanja
pa niso vsi prebivalci občine, temveč predvsem posestniki
psov, ki niso dovolj skrbeli za svoje pse. K plačilu takse so
zavezani vsi prebivalci občine, torej tudi tisti s podeželja, saj
po mnenju občinskega sveta prebivalci podeželja ne pov-
zročajo manj tavajočih in begajočih psov, prav tako pa psi
lastnikov s podeželja ne povzročajo manj pasjih iztrebkov
kot psi prebivalcev v mestu. Glede na navedene utemeljitve
občinski svet meni, da izpodbijani odlok ni v nasprotju z
zakonom.

B)
4. Ustava v 147. členu določa, da lokalne skupnosti

predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih dolo-
čata ustava in zakon. Možnost predpisovanja občinske tak-
se za obremenjevanje okolja določa ZVO. Občine pri pred-
pisovanju teh taks ne smejo prekoračiti pogojev, ki jih za
njihovo določanje postavlja ZVO. Za predpisovanje taks za
obremenjevanje okolja so v petem odstavku 10. člena ter v
80. členu ZVO postavljena naslednja pravila:

– za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja lah-
ko lokalne skupnosti predpišejo takse v skladu s tem in
drugim zakonom;

– onesnaževalec plača takso za obremenjevanje vode,
tal, zraka in ustvarjanje odpadkov;

– osnova za plačilo takse je vrsta in količina onesnaže-
vanja;

– višino takse ter načine njenega obračunavanja, od-
mere in plačevanja ter merila za znižanje in oprostitev plače-
vanja predpiše vlada;

– kadar onesnaževanje zadeva samo prebivalce lokal-
ne skupnosti, lahko takso za obremenjevanje okolja predpi-
še lokalna skupnost.

5. Iz navedenih določb ZVO sledi, da mora občina s
predpisom o uvedbi takse za obremenjevanje okolja natanč-
no določiti, za kakšno vrsto onesnaževanja se uvaja taksa:
za obremenjevanje vode, tal ali zraka oziroma za ustvarjanje
odpadkov. Višina takse je odvisna od vrste in količine one-
snaževanja. Občina Koper z izpodbijanim odlokom ni sledila
navedenim zakonskim zahtevam, saj v obravnavanem prime-
ru niti ni mogoče opredeliti meril, ki jih zahteva ZVO. Zato je
dejansko predpisala takso na posest psov, ne pa takso
zaradi obremenjevanja okolja na podlagi določb ZVO.

6. Uvedba izpodbijane takse pa je nezakonita tudi gle-
de drugega pomembnega pogoja, ki ga postavlja ZVO. Te-
meljni namen takse za obremenjevanje okolja po ZVO na-
mreč ni financiranje javnih služb varstva okolja, temveč spod-
bujanje manjšega obremenjevanja okolja. To je posebej do-
ločeno v petem odstavku 10. člena ZVO: “Zaradi
spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja lahko lokalne
skupnosti predpisujejo takse v skladu s tem in drugim zako-
nom.” Z uvedbo takšne takse je namreč treba spodbuditi
onesnaževalce, da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi bi
zmanjšali obseg, količino ali stopnjo obremenjevanja (z us-
treznejšimi tehnološkimi rešitvami ali s primernimi čistilnimi
napravami oziroma drugimi postopki). Izpodbijani odlok pa
ne ustvarja mehanizmov, ki bi zavezovali onesnaževalce so-
razmerno s količino njihovega onesnaževanja, temveč uvaja
pavšalno obremenitev za vse zavezance, zato tudi nima us-
treznega vzpodbujevalnega učinka.

7. Iz razlogov, navedenih v 5. in 6. točki te obrazloži-
tve, je izpodbijani odlok v nasprotju z 10. in 80. členom
ZVO. Ker pobudnik ne navaja škodljivih posledic, zaradi
katerih bi bilo treba izpodbijani odlok odpraviti, ustavno so-
dišče pa jih samo tudi ni ugotovilo, ga je razveljavilo.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč - Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr.
Dragica Wedam - Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-392/96
Ljubljana, dne 10. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.
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SODNI SVET

2484. Poročilo o izidu volitev članov sodnega sveta, ki
jih volijo sodniki

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov sodnega sveta, ki jih volijo

sodniki

Volilna komisija Sodnega sveta je skladno z določbami
25. in 26. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/99) na seji dne 18. junija 1999, na
podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje
na voliščih 15. junija 1999 in zapisnika volilne komisije
Sodnega sveta o ugotovitvi izida glasovanja po pošti, ugoto-
vila naslednji izid glasovanja:

I
 IZID GLASOVANJA ZA ENEGA ČLANA SODNEGA SVETA,

KI GA VOLIJO SODNIKI, KI OPRAVLJAJO SODNIŠKO
FUNKCIJO NA VRHOVNEM SODIŠČU

Vpisanih sodnikov v volilni imenik: 30.
Glasovalo je skupaj 28 volivcev.
Oddanih je bilo 28 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma sta bila obkrožena oba

kandidata, sta bili 2 glasovnici neveljavni.
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil

naslednje število glasov:
1. dr. Aleksej Cvetko 13 glasov,
2. mag. Gorazd Kobler 13 glasov.

II
 IZID GLASOVANJA ZA ENEGA ČLANA SODNEGA SVETA,

KI GA VOLIJO SODNIKI, KI OPRAVLJAJO SODNIŠKO
FUNKCIJO NA SODIŠČIH, POLOŽAJA VIŠJEGA SODIŠČA

Vpisanih sodnikov v volilni imenik: 128.
Glasovalo je skupaj 118 volivcev.
Oddanih je bilo 118 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma sta bila obkrožena oba

kandidata, je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil

naslednje število glasov:
1. mag. Mile Dolenc 80 glasov,
2. Marjana Logar 30 glasov.

 III
 IZID GLASOVANJA ZA ENEGA ČLANA SODNEGA SVETA,

KI GA VOLIJO SODNIKI, KI OPRAVLJAJO SODNIŠKO
FUNKCIJO NA SODIŠČIH,  POLOŽAJA OKROŽNEGA

SODIŠČA

Vpisanih sodnikov v volilni imenik: 264.
Glasovalo je skupaj 239 volivcev.
Oddanih je bilo 239 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma sta bila obkrožena oba

kandidata, je bilo 11 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil

naslednje število glasov:

1. Milena Lamut Jazbec 107 glasov,
2. Nada Mitrovič 121 glasov.

IV
 IZID GLASOVANJA ZA ENEGA ČLANA SODNEGA SVETA,

KI GA VOLIJO SODNIKI, KI OPRAVLJAJO SODNIŠKO
FUNKCIJO NA OKRAJNEM SODIŠČU

Vpisanih sodnikov v volilni imenik: 275.

Glasovalo je skupaj 239 volivcev.

Oddanih je bilo 239 glasovnic.

Ker so bile prazne oziroma sta bila obkrožena oba
kandidata, so bile 4 glasovnice neveljavne.

Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil
naslednje število glasov:

1. Stanislava Avbelj 168 glasov,

2. Karmen Ceranja 67 glasov.

 V
 IZID GLASOVANJA ZA DVA ČLANA SODNEGA SVETA, KI

JU VOLIJO VSI SODNIKI

Vpisanih sodnikov v volilni imenik: 697.

Glasovalo je skupaj 624 volivcev.

Oddanih je bilo 624 glasovnic.

Ker so bile prazne oziroma sta bila obkrožena oba
kandidata, je bilo 12 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil
naslednje število glasov:

1. Jožef Kreča 301 glas,

2. Maja Tratnik 292 glasov,

3. Miroslav Pliberšek 280 glasov,

4. Alenka Praprotnik 215 glasov.

 VI
Volilna komisija Sodnega sveta je skladno z določbami

četrtega odstavka 25. člena zakona o sodiščih ugotovila, da
so bili za člane Sodnega sveta izvoljeni:

mag. Mile Dolenc – izmed sodnikov, ki opravljajo sod-
niško funkcijo na sodiščih, položaja višjega sodišča,

Nada Mitrovič – izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško
funkcijo na sodiščih, položaja okrožnega sodišča,

Stanislava Avbelj – izmed sodnikov, ki opravljajo sod-
niško funkcijo na okrajnih sodiščih,

Jožef Kreča – izmed vseh sodnikov in
Maja Tratnik – izmed vseh sodnikov.
Ker sta kandidata, izmed katerih se voli član Sodnega

sveta iz vrst sodnikov Vrhovnega sodišča, prejela enako
število glasov, je volilna komisija odločila, da se volitve po-
novijo dne 23. junija 1999 izmed istih dveh kandidatov.

Ljubljana, dne 18. junija 1999.

Člani: Predsednica:
Jelka Zorman Bogunovič l. r. Lilijana Friedl l. r.

Janka Šolinc l. r.
Tone Metlika l. r.
Andrej Hrovat l. r.
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2485. Poročilo o izidu ponovnih volitev člana sodnega
sveta,  ki ga volijo sodniki, ki opravljajo
sodniško funkcijo na vrhovnem sodišču RS

 P O R O Č I L O
o izidu ponovnih volitev člana sodnega sveta,  ki
ga volijo sodniki, ki opravljajo sodniško funkcijo

na vrhovnem sodišču RS

 I
Volilna komisija Sodnega sveta je skladno z določbami

25. in 26. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/
94, 45/95 in 38/99) na seji dne 28. junija 1999, na
podlagi zapisnika volilnega odbora, ki je vodil glasovanje na
volišču 23. junija 1999, ugotovila naslednji izid glasovanja:

Vpisanih sodnikov v volilni imenik: 30.

Glasovalo je skupaj 29 volivcev.

Oddanih je bilo 29 glasovnic.

Ker so bile prazne oziroma sta bila obkrožena oba
kandidata, so bile 3 glasovnice neveljavne.

Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil
naslednje število glasov:

1. dr. Aleksej Cvetko 14 glasov.

2. mag. Gorazd Kobler 12 glasov.

II
Volilna komisija Sodnega sveta je skladno z določbami

četrtega odstavka 25. člena zakona o sodiščih ugotovila, da
je bil za člana Sodnega sveta izvoljen:

dr. Aleksej Cvetko.

Ljubljana, dne 28. junija 1999.

Člani: Predsednica:
Jelka Zorman Bogunovič l. r. Lilijana Friedl l. r.

Janka Šolinc l. r.
Tone Metlika l. r.
Andrej Hrovat l. r.

2486. Poročilo o izidu volitev članov personalnega
sveta upravnega sodišča Republike Slovenije

P O R O Č I L O
 o izidu volitev članov personalnega sveta
upravnega sodišča Republike Slovenije

Volilna komisija Sodnega sveta je skladno z določbami
25., 26. in 35. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/99) na seji dne 18. junija 1999, na
podlagi zapisnika volilnega odbora, ki je vodil glasovanje na
volišču 15. junija 1999 in zapisnika volilne komisije Sodne-
ga sveta o ugotovitvi izida glasovanja po pošti, ugotovila
naslednji izid glasovanja:

Vpisanih sodnikov v volilni imenik: 26.
Glasovalo je skupaj 26 volivcev.
Oddanih je bilo 26 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Posamezni kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Borivoj Rozman 12 glasov,
2. Branko Hojnik 9 glasov,
3. Martina Lippai 15 glasov,
4. Igor Lučovnik 18 glasov,
5. Jasna Šegan 21 glasov,
6. Vlasta Švagelj Gabrovec 13 glasov,
7. Darja Trček Janež 9 glasov,
8. Nevenka Zajc 5 glasov.
Volilna komisija Sodnega sveta je ugotovila, da so bili

za člane personalnega sveta izvoljeni:
– Jasna Šegan,
– Igor Lučovnik,
– Martina Lippai,
– Vlasta Švagelj Gabrovec.

Ljubljana, dne 18. junija 1999.

Člani: Predsednica:
Jelka Zorman Bogunovič l. r. Lilijana Friedl l. r.

Janka Šolinc l. r.
Tone Metlika l. r.
Andrej Hrovat l. r.
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VLADA
2444. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na od-

seku Klanec-Srmin 6441

2445. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljiko-
vega dioksida 6459

2446. Uredba o določitvi zneska trošarin za mineralna
olja in plin 6461

2447. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za upo-
rabo določenih cest 6461

2448. Sklep o soglasju k višini RTV naročnine 6461

MINISTRSTVA
2449. Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini 6462

2450. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za ka-
tera je bilo od 5. decembra 1998 do 12. marca
1999 razveljavljeno dovoljenje za promet 6468

2451. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do
15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet 6519

2452. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do
23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet 6519

USTAVNO SODIŠČE
2453. Sklep, da se do končne odločitve zadrži izvrše-

vanje odloka o dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih
zemljišč v Občini Šentjur pri Celju 6520

2454. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto 6520

2455. Sklep, da se postopek za preizkus pobude za
začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o
žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95,
8/96, 44/96, 70/97 in 43/99) ustavi; pobuda
za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 13.
in 16. člena tega zakona ter 3. člena zakona o
dopolnitvah tega zakona (Uradni list RS, št. 44/
96) zavrnjeno; pobudi za oceno ustavnosti 5. čle-
na tega zakona in za oceno ustavnosti tega zako-
na, kolikor ne določa, da gredo žrtvam vojnega
nasilja pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja iz tega zakona od vložitve zahteve za
priznanje statusa žrtve, se sprejmeta 6522

2456. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto 6524

2457. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto 6525

2483. Odločba o razveljavitvi odloka o občinski taksi na
posest psov 6553

SODNI SVET
2484. Poročilo o izidu volitev članov sodnega sveta, ki

jih volijo sodniki 6554

2485. Poročilo o izidu ponovnih volitev člana sodnega
sveta, ki ga volijo sodniki, ki opravljajo sodniško
funkcijo na vrhovnem sodišču RS 6555

2486. Poročilo o izidu volitev članov personalnega sve-
ta upravnega sodišča Republike Slovenije 6555

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE 6526

2458. Spremembe in dopolnitve pravilnika o verifikaciji
in preverjanju pogojev za opravljanje zasebne ve-
terinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo
zasebne veterinarske organizacije 6526

2459. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vodenju re-
gistra zasebnih veterinarskih organizacij 6527

2460. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora 6527

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

2481. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega
sveta občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, na-
logah in načinu dela 6550

2482. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financi-
ranju javne porabe Občine Bistrica ob Sotli 6552

BRASLOVČE

2461. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Žalec – za območje Občine Braslovče 6528

2462. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave občine Braslovče 6530

2463. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgo-
je v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslov-
če OE vrtec Braslovče 6532

2464. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagra-
dah članov delovnih teles občinskega sveta in čla-
nov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov 6533

KOČEVJE

2465. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1999 6534

2466. Sklep o ukinitvi javnega dobra 6536

LENDAVA

2467. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji ob-
činskih cest v Občini Lendava 6536

VSEBINA
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PODČETRTEK

2468. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
1999 6536

PUCONCI

2469. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi dodatne-
ga krajevnega samoprispevka za del območja KS
Zenkovci, za naselje Zenkovci 6537

RAVNE NA KOROŠKEM

2470. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem
za leto 1999 6539

2471. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih zem-
ljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini
Ravne na Koroškem 6540

2472. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-
čini Ravne na Koroškem 6541

2473. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcio-
narjev in nagradah članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov 6541

SLOVENSKA BISTRICA

2474. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 1998 6543

2475. Program priprave prostorskih ureditvenih pogo-
jev v Občini Slovenska Bistrica 6545

Stran Stran

2476. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v
najem 6547

ŠENTJUR PRI CELJU

2477. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
»Franja Malgaja« Šentjur 6549

2478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Hruševec 6549

2479. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prispevku za investicijska vlaganja na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki 6550

2480. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta kra-
jevne skupnosti Dramlje 6550

MEDNARODNE POGODBE
53. Zakon o ratifikaciji Petega protokola k Splošne-

mu sporazumu o trgovini s storitvami, s priloženo
slovensko Listo specifičnih obvez in slovensko Li-
sto izjem k II. členu sporazuma (M5PSTS) 641

54. Uredba o ratifikaciji Protokola iz leta 1993, ki po-
daljšuje in spreminja Mednarodni sporazum o oljč-
nem olju in namiznih oljkah iz leta 1986 728

55. Uredba o ratifikaciji Dogovora o izvajanju Spora-
zuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re-
publike Madžarske o ponovnem sprejemu oseb
na skupni državni meji, ki nezakonito bivajo na
ozemlju druge države 738

ZAKZAKZAKZAKZAKON O OBLIGON O OBLIGON O OBLIGON O OBLIGON O OBLIGAAAAACIJSKIHCIJSKIHCIJSKIHCIJSKIHCIJSKIH
RAZMERRAZMERRAZMERRAZMERRAZMERJIHJIHJIHJIHJIH

Cena 3360 SIT (10485)

Ponovno na zalogi
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PREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISI
O DDO DDO DDO DDO DDV IN TRV IN TRV IN TRV IN TRV IN TROŠARINOŠARINOŠARINOŠARINOŠARINAHAHAHAHAH
z uvodnimi pojasnili Marjete Šoštarič

Sredi leta 1999 se Slovenija pridružuje več kot sto državam sveta, ki svoj cesarski delež poberejo
s pomočjo davka na dodano vrednost in trošarin. Ker zakon o DDV bistveno spreminja davčno
politiko, je na tržišču razmeroma mnogo publikacij o tem davku. Najcenejši pa so
Predpisi o DDV in trošarinah založbe Uradni list RS.

Predpise o DDV in trošarinah izdaja založba Uradni list RS v dobro znani in uveljavljeni Zbirki
predpisov. V njej so pregledno objavljeni:

– zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)

– pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
– zakon o trošarinah (ZTro)

– pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah

– odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah

Ker obračunavanje in plačevanje novih dajatev zadeva širok krog ljudi, je uvodna pojasnila k
zakonu o DDV pripravila komentatorka Dela Marjeta Šoštarič. Zapletene zakonske formulacije ji je
uspelo prevesti v razumljiv jezik.

Cena 2520 SIT 10486

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo
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PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O ZAKONSKI ZVEZI
q IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZI
INININININ DRDRDRDRDRUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERJIHJIHJIHJIHJIH
z uvodom prof. dr. Karla Zupančiča
(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih velja že več kot dvajset let, njegovo prečiščeno
besedilo pa je izšlo pred desetimi leti. Ker se časi spreminjajo, to vpliva tudi na drugačno
obravnavo veljavnih zakonskih določb. Profesor ljubljanske pravne fakultete dr. Zupančič v
dopolnjenem besedilu svojega uvoda opozarja na nove poglede na tem področju in posebno
pozornost namenja temeljnim človekovim pravicam v zvezi s partnerskimi skupnostmi in družino ter
novim trendom v primerjalnem pravu.

V zbirki so poleg zakona objavljeni tudi členi novega zakona o pravdnem postopku, ki bodo vplivali
na drugačen sodni postopek tudi ob razvezah zakonske zveze in ugotavljanju očetovstva, zakoni o
osebnem imenu, matičnih knjigah itd. Na koncu knjige pa so tudi nove določbe zakona o
družinskih prejemkih o otroškem dodatku.

Cena 2226 SIT 10489
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(Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)

ZAKON O PRAVDNEM
POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Lojzeta Udeta in stvarnim kazalom
dr. Aleša Galiča
Kaj ima marseljeza skupnega s prvim zakonom o pravdnem postopku, ki ga je sprejel slovenski
parlament? Združuje ju 14. julij. Ko bodo v Franciji na državni praznik prepevali svojo himno, bo
v Sloveniji začel veljati zakon o pravdnem postopku.

Zakon z obširnimi uvodnimi pojasnili profesorja ljubljanske pravne fakultete in ustavnega sodnika
dr. Lojzeta Udeta in podrobnim stvarnim kazalom asistenta te fakultete dr. Aleša Galiča bo založba
Uradni list RS izdala v prvi polovici junija.

Cena 4410 SIT broširana izdaja 10487
4935 SIT vezana izdaja 10495

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU štev. broširanih izd. štev. vezanih izd.

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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