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Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov
(ZDPZP)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o davku od prometa
zavarovalnih poslov (ZDPZP)
Razglašam zakon o davku od prometa zavarovalnih
poslov (ZDPZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 7. julija 1999.
Št. 001-22-110/99
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O DAVKU OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV
(ZDPZP)
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in
plačevanja davka od prometa zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu: davek od zavarovalnih poslov) na območju
Republike Slovenije.
2. člen
Prihodki od davka od zavarovalnih poslov pripadajo
proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Davek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih
zavarovalnih poslov.
Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju.
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4. člen
Zavezanec za davek od zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je zavarovalnica in druga
pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju
Republike Slovenije v skladu z zakonom.
5. člen
Obveznost obračuna davka od zavarovalnih poslov nastane za davčnega zavezanca takrat, ko je opravljen zavarovalni posel.
Šteje se, da je zavarovalni posel opravljen, ko je izdan
račun za plačilo zavarovalne premije, pri osebnih zavarovanjih pa, ko je zavarovalna premija plačana.
6. člen
Osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov (v
nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je premija oziroma
prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne
pogodbe (v nadaljnjem besedilu: zavarovalna premija).
V davčno osnovo iz prejšnjega odstavka se všteva tudi
udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.
7. člen
Davek od zavarovalnih poslov se plačuje po stopnji
6,5% od davčne osnove.
8. člen
Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od:
1. obveznih pokojninskih in invalidskih zavarovanj ter
obveznih zdravstvenih zavarovanj;
2. osebnih (zdravstvenih, nezgodnih in življenjskih) zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe
10 let;
3. zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije;
4. pozavarovanj.
Za življenjska zavarovanja iz 2. točke prejšnjega odstavka se štejejo vsa življenjska zavarovanja, ne glede na to,
ali se zavarovalna vsota izplača v enkratnem znesku ali v
obliki rente.
9. člen
Davčni zavezanec plačuje davek od zavarovalnih poslov od opravljenih zavarovalnih poslov v koledarskem mesecu.
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10. člen
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti
podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava
in plačuje davek od zavarovalnih poslov.
Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka
sestavi davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga
mora predložiti davčnemu organu v 15 dneh po poteku
meseca, za katerega je sestavil obračun.
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15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/98-17/3
Ljubljana, dne 7. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Iz obračuna iz prejšnega odstavka morajo biti razvidni:
obdobje, za katero se plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti
obračun davka, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero
predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.
Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v 15
dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni
obračun.
11. člen
Če se zavarovalna pogodba za zavarovanja iz 2. točke
8. člena tega zakona razdre pred potekom 10 let, mora
davčni zavezanec obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov.
Davek iz prejšnjega odstavka se odmeri od vsote, ki se
izplača zavarovancu, in sicer v 15 dneh po poteku meseca,
v katerem je bilo zavarovanje razdrto.

2683.

Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o davku od iger na srečo
(ZDIS)
Razglašam zakon o davku od iger na srečo (ZDIS), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. julija
1999.
Št. 001-22-111/99
Ljubljana, dne 15. julija 1999.

12. člen
Obračunavanje in plačevanje davka od zavarovalnih
poslov nadzoruje davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja
davčni postopek in zakonom, ki ureja davčno službo.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Če davčni zavezanec ne predloži obračuna davka od
zavarovalnih poslov, ali ga predloži v nepopolni obliki, ali če
davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede zamudnih obresti, pravnih sredstev in
vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa, ki
niso določeni s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja
davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo.

ZAKON
O DAVKU OD IGER NA SREČO (ZDIS)

13. člen
Od zavarovalnih premij oziroma izdanih računov na podlagi zavarovalnih pogodb, ki so sklenjene pred uveljavitvijo
tega zakona, se plača davek od zavarovalnih poslov po
določbah tega zakona.
14. člen
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če:
1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži
mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z
10. členom tega zakona;
2. ne plača davka v roku iz 10. in 11. člena tega
zakona.
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev
se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in
plačevanja davka od iger na srečo (v nadaljnjem besedilu:
davek) na območju Republike Slovenije.
2. člen
Prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Davek se obračunava in plačuje od posebnih in od
klasičnih iger na srečo v skladu z zakonom, ki ureja igre na
srečo.
4. člen
Zavezanec za davek (v nadaljnjem besedilu: davčni
zavezanec) je:
– prireditelj klasičnih iger na srečo,
– prireditelj posebnih iger na srečo oziroma koncesionar,
– prireditelj posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
5. člen
Pri klasični igri na srečo je osnova za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) vrednost prejetih vplačil za
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udeležbo pri klasični igri na srečo, zmanjšana za vrednost
izplačanih dobitkov.
Pri posebni igri na srečo je davčna osnova vrednost
prejetih vplačil za udeležbo pri posebni igri na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov, pri posebni igri na
srečo, ki jo igralci igrajo drug proti drugemu, pa prihodek od
te posebne igre.
Davčna osnova se ugotavlja za vsako vrsto iger na
srečo posebej.
6. člen
Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji
5% od davčne osnove.
Davek od posebnih iger na srečo v igralnicah ter od
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic
se plačuje po stopnji 18% od davčne osnove.
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je davčna
osnova pri trajni klasični igri na srečo vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri trajni klasični igri na srečo, zmanjšana za
odstotek s pravili predvidenega sklada za dobitke.
7. člen
Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost
za koledarski mesec.
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti
podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava
in plačuje davek.
Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka
sestavi davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga
mora predložiti davčnemu organu v petih dneh po poteku
meseca, za katerega je sestavil obračun.
Davčni zavezanec, prireditelj klasičnih iger na srečo,
mora poleg mesečnega sestaviti še letni (v nadaljnjem besedilu: dokončen) obračun davka.
Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka sestavi dokončen obračun davka za preteklo leto na podlagi podatkov
o davčni osnovi za preteklo leto in ga mora predložiti davčnemu organu do 20. marca tekočega leta za preteklo leto.
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Iz obračuna davka morajo biti razvidni obdobje, za katero plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka, ne glede na to, ali je dolžan plačati davek ali ne.
8. člen
Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v
petih dneh po poteku meseca, v katerem je prejel vplačila za
udeležbo pri igrah na srečo oziroma prihodke od posebnih
iger na srečo, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu.
Če je na podlagi mesečnih obračunov med letom plačan davek od klasičnih iger na srečo nižji od davka, obračunanega po dokončnem obračunu, mora davčni zavezanec
plačati razliko najpozneje do 20. marca tekočega leta za
preteklo leto.
9. člen
Obračunavanje in plačevanje davka nadzoruje davčni
organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in
zakonom, ki ureja davčno službo.
Če davčni zavezanec ne predloži obračuna davka, ali
ga predloži v nepopolni obliki, ali če davčni organ ugotovi,
da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede
zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določeni s tem
zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in
zakon, ki ureja davčno službo.
10. člen
Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega zakona se
plačuje davek od posebnih iger na srečo v igralnicah ter od
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic v
obdobju do 31. 12. 2000 po stopnji 15,5%, v obdobju od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 po stopnji 16%, v obdobju do
1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 po stopnji 16,5%, v obdobju
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 po stopnji 17% in v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 po stopnji 17,5%.

11. člen
Ne glede na lestvico iz četrtega odstavka 75. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), se koncesijska
dajatev obračunava in plačuje po naslednji lestvici:

Če znaša mesečna osnova SIT
nad

–
25,000.000
55,000.000
100,000.000
150,000.000
200,000.000
300,000.000

–
–
–
–
–
–

Znaša mesečna koncesijska dajatev
+%
nad

do

SIT

25,000.000
55,000.000
100,000.000
150,000.000
200,000.000
300,000.000

–
1,250.000
4,250.000
11,000.000
21,000.000
33,500.000
63,500.000

5
10
15
20
25
30
35

25,000.000
55,000.000
100,000.000
150,000.000
200,000.000
300,000.000
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S sklenitvijo koncesijske pogodbe koncesionar lokalnim skupnostim preneha plačevati komunalno takso za igralne naprave, ki je bila uvedena na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in
Uradni list RS, št. 18/91).
12. člen
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 300.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba
pa z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če:
1. davčne osnove ne določi na predpisan način
(5. člen);
2. v svojih evidencah ne zagotovi podatkov o davčnih
osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek in
ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži obračuna
davka davčnemu organu v skladu s 7. členom tega zakona;
3. ne plača davka v rokih iz 8. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev
se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/98-16/4
Ljubljana, dne 7. julija 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ZAKON
O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN-1)
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka
na promet nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: davek) na
območju Republike Slovenije.
2. člen
Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer
nepremičnina leži.
3. člen
Davek se plačuje od prometa nepremičnin.
Promet nepremičnin po tem zakonu je vsak odplačni
prenos lastninske pravice na nepremičnini (v nadaljnjem
besedilu: prenos nepremičnin).
Za prenos nepremičnin po tem zakonu se šteje tudi
zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino.
4. člen
Za prenos nepremičnin po tem zakonu se ne šteje prvi
prenos lastninske pravice na novozgrajenih objektih, od katerih je bil plačan davek na dodano vrednost.
Če ima kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, pravico
do delnega odbitka vstopnega davka na dodano vrednost,
so v nadaljnjem prometu te nepremičnine obdavčene po
tem zakonu v delu, v katerem kupec ni imel pravice do
odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, v delu, v
katerem je imel pravico do odbitka davka na dodano vrednost, pa se ta del obdavči z davkom na dodano vrednost.
Če kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, nima pravice
do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, se v nadaljnjem prometu ta nepremičnina obdavči po tem zakonu.
Če ima kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, pravico do
odbitka davka na dodano vrednost, se v nadaljnjem prometu
ta nepremičnina obdavči z davkom na dodano vrednost.
5. člen

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

Zavezanec za davek (v nadaljnjem besedilu: davčni
zavezanec) je prodajalec nepremičnine.
Pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak
udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji.
Pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni
zavezanec vsak prodajalec posebej.

UKAZ
o razglasitvi zakona o davku na promet
nepremičnin (ZDPN-1)

6. člen

2684.

Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-1)

Razglašam zakon o davku na promet nepremičnin
(ZDPN-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 7. julija 1999.
Št. 001-22-112/99
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Osnova za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je prodajna cena nepremičnine.
Davčna osnova je vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh, v storitvah, v prevzetih dolgovih bivšega lastnika in podobno), ki ga je ali ga bo prodajalec prejel od kupca
za opravljen promet nepremičnine.
7. člen
Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.
Davek odmeri davčni organ po predpisih, ki so veljali
na dan nastanka davčne obveznosti.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen

Št.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
trošarinah (ZTro-A)

Davka se ne plačuje od:
– prenosa nepremičnin na diplomatska in konzularna
predstavništva, akreditirana v Sloveniji, če velja vzajemnost
in na druge mednarodne organizacije, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
– prenosa nepremičnin iz naslova razlastitev ali drugih
zakonskih ukrepov oziroma na podlagi prodajne pogodbe,
ki je bila sklenjena namesto razlastitve;
– prenosa kmetijskih zemljišč v zvezi z agrarnimi operacijami v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96 in 31/98 – odločba US);
– prenosa nepremičnin v postopkih prisilne izterjave
obveznih dajatev v skladu z zakoni.
9. člen
Davčna obveznost nastane takrat, ko je sklenjena pogodba, na podlagi katere se prenese nepremičnina.
Izjemoma, če je za prenos nepremičnine potrebno dovoljenje državnega organa ali kakšen drug pravni akt, nastane davčna obveznost takrat, ko je davčnemu zavezancu
sporočeno dovoljenje oziroma ko postane pravni akt pravnomočen, čeprav je bila pogodba sklenjena prej.
10. člen
Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega
organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek in določbe zakona,
ki ureja davčno službo.
11. člen
Davek od prometa nepremičnin se plača tudi od prvega prenosa lastninske pravice na novozgrajenih objektih
oziroma njihovih delih, ki so bili zgrajeni oziroma dokončani
do 30. junija 1999, niso pa še bili izročeni, če prodajalec
pridobi pisno soglasje kupca.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona, preneha veljati zakon
o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90).
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/98-18/2
Ljubljana, dne 7. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. julija 1999.
Št. 001-22-113/99
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o
trošarinah (ZTro-A)
1. člen
V zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98) se v
tretjem odstavku 45. člena doda naslednje besedilo:
“Z 31. marcem 2002 se trošarina od proizvedenega
domačega žganja določi v višini 33.000 tolarjev za 100%
prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega
alkohola. Z 31. marcem 2004 se trošarina od proizvedenega domačega žganja določi v višini 66.000 tolarjev za 100%
prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega
alkohola. Z 31. marcem 2005 se trošarina od proizvedenega domačega žganja določi v višini 100.000 tolarjev za
100% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega alkohola.”
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
“Na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in ministra, pristojnega za finance, lahko Vlada Republike Slovenije malim proizvajalcem žganja
zmanjša trošarino za 50%.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-01/96-14/5
Ljubljana, dne 7. julija 1999.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2686.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zaslužno delo na področju zaščite duševnega zdravja otrok podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije prim. Anici
Mikuš Kos, dr. med.

Uradni list Republike Slovenije

2688.

Odlok o pomilostitvi obsojenca

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. člena zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi obsojenca
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno obsodbo
Rudolfu Banovšku, roj. 13. 1. 1960 v Celju, se kazen
5 mesecev zapora spremeni v pogojno obsodbo s tem, da
se kazen ne bo izvršila, če obsojenec v petih letih ne bo
storil novega kaznivega dejanja.
Št. 725-02-7/99-1
Ljubljana, dne 12. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Št. 996-01-24/99
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2687.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za življenjsko delo na področju zobozdravstvene preventive in zobnega zdravljenja otrok, podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije prim. Jožici
Simonič, dr. stom.
Za pomembno delo na področju urgentne medicine,
posebej za zasluge pri klasičnem in helikoptrskem reševanju ponesrečencev, podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Iztoku
Tomazinu, dr. med.
Za zasluge pri razvoju in uveljavitvi družinske medicine,
organiziranju splošne zdravstvene službe in za prispevek k
podiplomskemu izobraževanju, podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije prim. mag.
Francu Urlepu, dr. med.
Št. 996-01-25/99
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
2689.

Sklep o razveljavitvi sklepa o soglasju za odprtje
Konzulata Republike Malte v Republiki Sloveniji
s sedežem v Ljubljani na čelu s častno konzulko
in sklepa o soglasju za imenovanje Irene Knehtl
za častno konzulko Republike Malte v Republiki
Sloveniji s sedežem v Ljubljani

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in
23/99) in na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o razveljavitvi sklepa o soglasju za odprtje
Konzulata Republike Malte v Republiki Sloveniji s
sedežem v Ljubljani na čelu s častno konzulko in
sklepa o soglasju za imenovanje Irene Knehtl za
častno konzulko Republike Malte v Republiki
Sloveniji s sedežem v Ljubljani
1. člen
Razveljavi se sklep o soglasju za odprtje Konzulata
Republike Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
na čelu s častno konzulko, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 57/98.
2. člen
Razveljavi se sklep o soglasju za imenovanje Irene
Knehtl za častno konzulko Republike Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 57/98.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-07/98-2
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2690.

Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev iz Županije
Zagrebačke v Republiki Hrvaški

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

ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o prepovedi uvoza
in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev
ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih
in divjih prašičev iz Županije Zagrebačke
v Republiki Hrvaški
I
V naslovu, I. in II. točki odredbe o prepovedi uvoza in
prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in
surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Županije
Zagrebačke v Republiki Hrvaški (Uradni list RS, št. 63/97)
se za besedilom “iz Županije Zagrebačke” doda besedilo “,
Istarske in Primorsko-Goranske”.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-068/97-1
Ljubljana, dne 9. julija 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2691.

Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti
udeležencem v cestnem prometu

Na podlagi drugega odstavka 109. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja
minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem
v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje znake, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu s položajem telesa ali z rokami, ter svetlobne in zvočne znake.
Udeleženci v prometu morajo ravnati v skladu z znaki,
odredbami in ukazi policistov v cestnem prometu tudi v
primeru, če s tem odstopajo od prometnih pravil in prometne signalizacije.
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II. VRSTE ZNAKOV, KI JIH DAJEJO POLICISTI
2. člen
Znaki, ki jih dajejo policisti, so:
– znaki, ki jih dajejo s položajem telesa in z rokami;
– svetlobni in zvočni znaki, ki jih dajejo policisti z napravami, ki so vgrajene v oziroma na policijskih vozilih;
– drugi svetlobni in zvočni znaki.
Slike znakov, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu so sestavni del tega pravilnika in so objavljene
skupaj z njim.

III. ZNAKI, KI JIH DAJEJO POLICISTI S POLOŽAJEM
TELESA IN Z ROKAMI
Znaki, ki jih dajejo policisti s položajem telesa
3. člen
Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem
prometu s položajem telesa, pomenijo:
– telo v pokončni stoji z vodoravno odročenima rokama ali z rokama, spuščenima ob telesu, pomeni, da vozila,
ki prihajajo iz smeri, proti kateri je policist obrnjen s hrbtom
oziroma s prsmi, nimajo prostega prehoda in morajo ustaviti,
vozila, ki prihajajo z njegovih bočnih strani, pa imajo prost
prehod (slike 1, 2 in 3).
V primeru iz prvega odstavka tega člena smejo pešci
prečkati vozišče samo v smeri, v kateri je ustavljen promet
vozil.
Znaki, ki jih dajejo policisti z rokami
4. člen
Znaki, ki jih dajejo udeležencem v cestnem prometu
policisti z rokami, pomenijo:
– pokončno dvignjena roka z odprto dlanjo pomeni, da
morajo vsa vozila obvezno ustaviti. Če je ta znak dan na
križišču, pomeni prepoved prehoda za vsa vozila, razen za
tista, ki so v trenutku, ko policist dvigne roko, tako blizu
križišča, da ne morejo varno ustaviti. Za pešce in druge
udeležence v cestnem prometu, ki se ne vozijo z vozili,
pomeni ta znak prepoved prehoda preko križišča, razen če
so tedaj, ko policist dvigne roko, že na križišču (sliki 4 in 5);
– vodoravno predročena desna roka z odprto dlanjo
pomeni, da se morajo udeleženci v cestnem prometu, ki s
svojim gibanjem sekajo smer, v katero je roka iztegnjena –
vozniki, ki vozijo naravnost, vozniki, ki zavijajo desno ter
pešci, ki prečkajo vozišče – ustaviti in počakati (slika 6);
– počasno mahanje z vodoravno odročeno roko gor in
dol z navzdol obrnjeno odprto dlanjo pomeni, da mora voznik, proti katerem daje policist ta znak, zmanjšati hitrost
vožnje (slika 7);
– kroženje z roko v podlakti z odprto dlanjo v smeri
proti sebi pomeni, da mora voznik, ki mu daje policist ta
znak, pospešiti vožnjo (slika 8);
– odročena roka z odprto dlanjo, usmerjeno proti določenemu vozilu pomeni, da mora voznik tega vozila obvezno
ustaviti (slika 9).
Znaki iz prejšnjega odstavka imajo naveden pomen,
kadar je policist, ki jih daje, na ali ob vozišču oziroma na
drugi površini, na kateri se opravlja promet. Razen za voznike se ti znaki smiselno uporabljajo tudi za druge udeležence
v cestnem prometu.
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5. člen
Kadar je promet ustavljen z znakom za ustavitev vozila,
lahko policist posameznim udeležencem v cestnem prometu da znak, da nadaljujejo ali pospešijo vožnjo.
Znaki iz 3. in 4. člena tega pravilnika morajo biti dani
jasno in nedvoumno. Pri dajanju teh znakov je policist uniformiran in praviloma opremljen z belimi narokavniki, belo prevleko za kapo, ob zmanjšani vidljivosti pa tudi z odsevnim
brezrokavnikom.
Znake za zmanjšanje hitrosti, pospešeno vožnjo ali ustavitev lahko daje policist tudi iz oziroma z vozila.
Urejanje prometa na križišču
6. člen
Kadar policist ureja promet na križišču, sme dajati znake iz 3. člena in 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika le, če
je na sredini križišča.
Kadar urejata promet na križišču dva ali več policistov,
morajo biti njihovi znaki usklajeni. Ne glede na prvi odstavek
tega člena lahko daje v takem primeru znake iz 3. člena in 1.
in 2. točke 4. člena tega pravilnika tudi policist, ki ni na
sredini križišča, če ga vsi udeleženci v prometu, ki so jim
znaki namenjeni, zlahka opazijo.
IV. POSEBNI SVETLOBNI IN ZVOČNI ZNAKI, KI JIH
DAJEJO POLICISTI Z NAPRAVAMI, VGRAJENIMI
V OZIROMA NA POLICIJSKIH VOZILIH
7. člen
Pri urejanju in nadzoru cestnega prometa uporabljajo
policisti tudi posebne svetlobne in zvočne znake iz drugega
odstavka 113. člena zakona o varnosti cestnega prometa.
Posebne svetlobne znake dajejo policisti z napravami
za dajanje svetlobnih znakov na vozilih. Naprave za oddajanje posebnih svetlobnih znakov morajo biti postavljene na
vozilu na takšnem mestu in imeti takšno svetilnost, da so
dobro vidne z vseh strani.
Policijsko vozilo brez policijskih oznak lahko uporablja
naprave za dajanje posebnih svetlobnih znakov tudi v vozilu.
Posebne zvočne znake dajejo policisti z napravo na
vozilu, ki oddaja zvoke spreminjajoče se frekvence (sirena).
8. člen
Sirena se uporablja samo skupaj s posebnimi svetlobnimi znaki iz drugega odstavka 113. člena zakona o varnosti
cestnega prometa.
Svetlobna tabla
9. člen
Svetlobna tabla v policijskem vozilu je elektronski zaslon, na katerem lahko policist izpiše statično ali tekoče
oziroma premikajoče se sporočilo (opozorilo ali odredbo)
drugim udeležencem v cestnem prometu. Sporočilo je sestavljeno iz črk ali črk in drugih simbolov in se daje iz vozečega ali iz ustavljenega policijskega vozila.
Svetlobna tabla je lahko nameščena znotraj ali zunaj
vozila. V notranjosti vozila mora biti vgrajena tako, da takrat,
ko ni v uporabi, vozniku ne zmanjšuje preglednosti iz vozila.
Udeleženec v cestnem prometu se mora ravnati po
policistovi odredbi, izpisani na svetlobni tabli.
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V. DRUGI ZVOČNI IN SVETLOBNI ZNAKI, KI JIH DAJEJO
POLICISTI
Zvočni znaki, ki jih dajejo policisti
10. člen
Zvočni znaki, ki jih dajejo policisti s piščalko udeležencem v cestnem prometu pri urejanju prometa, pomenijo:
– en žvižg pomeni za udeležence v cestnem prometu
obveznost, naj bodo pozorni na policista, ki ta znak daje, ker
bo z ustreznim znakom izrazil določeno zahtevo;
– več zaporednih žvižgov pomeni, da je nekdo od udeležencev v cestnem prometu ravnal v nasprotju z zahtevo,
izraženo z določenim znakom, v nasprotju s prometnim pravilom ali v nasprotju s prometno signalizacijo. Policist, ki
daje ta znak, mora obenem pokazati, na katerega udeleženca v cestnem prometu se ta znak nanaša in kaj mora udeleženec storiti.
Zvočni znaki s piščalko se uporabljajo samo skupaj z
znaki, ki jih dajejo policisti z rokami in položajem telesa.
Svetlobni znaki, ki jih dajejo policisti
11. člen
Za dajanje znakov iz 4. člena tega pravilnika lahko
policist uporablja lopar za urejanje prometa ali ročno svetilko. Lopar za urejanje prometa ima lahko lasten vir svetlobe.
12. člen
Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe
ima obliko kroga z rumeno osnovo in rdečim robom in je
prevlečen z odsevno snovjo.
Lopar z lastnim virom svetlobe ima na sredini kroga
svetilko s filtrom rdeče barve, premera najmanj 10 cm.
Ročna svetilka za dajanje svetlobnih znakov ponoči
ima svetlobni filter rdeče barve.
13. člen
Policist ustavlja vozila ponoči z ročno svetilko, ki daje
rdečo svetlobo, ali z loparjem z lastnim virom svetlobe rdeče
barve tako, da maha s svetilko ali loparjem levo in desno,
pravokotno na vzdolžno os ceste. Ta znak pomeni, da mora
voznik, ki vozi proti policistu, ki daje tak znak, zmanjšati
hitrost in vozilo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o znakih, ki jih dajejo udeležencem v cestnem prometu pooblaščene osebe (Uradni list SFRJ, št.
28/89).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0021-5-016/34-99/03-2
Ljubljana, dne 30. junija 1999.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije
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2692.

Pravilnik o oštevilčenju v javnih
telekomunikacijskih omrežjih

Na podlagi 24. in 63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 –
odl. US) ter na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za promet
in zveze

PRAVILNIK
o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih
omrežjih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa dolžine, strukturo in kapaciteto številk, ki se uporabljajo v javnih telekomunikacijskih omrežjih.
Pravilnik določa tudi način, postopke in pogoje razdelitve in
dodeljevanje številskega prostora operaterjem telekomunikacijskih omrežij in storitev ter uporabnikom.
2. člen
(izrazi)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. nacionalni številski prostor (national numbering space) je obseg telekomunikacijskega oštevilčenja, s katerim
upravlja Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije (v
nadaljevanju: uprava);
2. področna koda (area code) je kombinacija nacionalne predpone (national trunk prefix) in medkrajevne kode
(trunk code), ki določa področje oštevilčenja;
3. dostopovna koda prenosnega omrežja (carrier access code) je kombinacija številk, ki jih izbere kličoči naročnik pred drugimi števkami, da uporabi želenega operaterja
prenosnega omrežja (transit network carrier);
4. mednarodna predpona (international prefix) je kombinacija številk, ki nakazujejo, da pomenijo števke, ki sledijo, javne mednarodne telekomunikacijske številke;
5. medkrajevna predpona je številka, ki se izbere pri
vzpostavljanju klica med dvema območjema oštevilčenja;
6. nacionalna smerna koda (national destination code
– NDC) je izbirno nacionalno kodno polje, ki v kombinaciji z
naročniško številko (subscriber number – SN) določa nacionalno (značilno) številko (national (significant) number –
N(S)N). Nacionalna smerna koda predstavlja funkcijo izbire
omrežja oziroma medkrajevne zveze;
7. nacionalna (značilna) številka (national (significant)
number – N(S)N) je tisti del številke, ki sledi deželni kodi
(country code – CC). Nacionalna (značilna) številka je sestavljena iz deželne smerne kode, ki ji sledi naročniška
številka;
8. številke skrajšanega izbiranja (short codes) so številke dolžine tri do pet števk, namenjene dostopu do nujnih
služb in do specifičnih storitev operaterjev;
9. prenosno omrežje (transport network) je omrežje, v
katerem se telekomunikacijski promet ne končuje, npr. mednarodno omrežje in medkrajevno omrežje;
10. blok številk je del številskega prostora, ki je nedeljen ter določen s prvo in zadnjo številko;
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11. ITU je mednarodna telekomunikacijska zveza, ki
izdaja priporočila ITU-T (telekomunikacije) in druge telekomunikacijske dokumente;
12. naročniška številka je številka, ki določa fizično ali
pravno osebo, ki je v pogodbenem – naročniškem razmerju
z operaterjem javno dostopnih telekomunikacijskih storitev.
3. člen
(omrežja, za katera se uporablja pravilnik)
(1) Pravilnik se uporablja v javnem komutiranem telefonskem omrežju (PSTN) in digitalnem omrežju z integriranimi storitvami (ISDN), v mobilnih, širokopasovnih in drugih
javnih telekomunikacijskih omrežjih ter za telekomunikacijske storitve in uporabnike.
(2) V javnem komutiranem telefonskem omrežju (PSTN),
digitalnem omrežju z integriranimi storitvami (ISDN) in v mobilnih omrežjih se uporablja oštevilčenje po ITU-T priporočilu E.164.
4. člen
(pristojnosti uprave)
Pristojnosti uprave so: racionalna uporaba telekomunikacijskega oštevilčenja, urejanje in spreminjanje številskega
prostora ter nepristransko in pregledno dodeljevanje številskega prostora operaterjem telekomunikacijskega omrežja
ali storitev ter uporabnikom.
II. UREJANJE OŠTEVILČENJA
5. člen
(pogoji za dodelitev številk)
(1) Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev številk,
so:
– vlagatelj vloge za dodelitev številk (v nadaljevanju:
vlagatelj) mora imeti dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev oziroma za upravljanje z omrežjem in
– izkazati mora utemeljeno potrebo po številkah.
(2) Utemeljenost zahtevanega obsega rezervacije številk oziroma njihovo smotrno uporabo izkaže vlagatelj s projektom, ki vsebuje natančen načrt potreb.
6. člen
(dodeljevanje številk)
(1) Številke se vlagateljem dodeljujejo na podlagi nepristranskih kriterijev v blokih različnih kapacitet v skladu z
razdelitvijo nacionalnega številskega prostora.
(2) Uprava dodeljuje številke z upravno odločbo.
(3) Uprava odloča o vlogah po vrstnem redu njihovega
prispetja. Kadar je za istovrstne številke prispelo več vlog, je
lahko odločba o dodelitvi številk izdana šele, ko je odločeno
o vseh prejšnjih popolnih vlogah.
7. člen
(zavrnitev dodelitve)
Uprava zavrne dodelitev številk ali zahtevanega bloka
številk, če ugotovi, da vlagatelj ni upravičen do zaprošenih
številk oziroma te upravičenosti ne potrjuje s projektom iz
drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen
(vrsta dodelitve)
(1) Dodelitev številk je lahko:
– primarna, ko uprava dodeli blok številk operaterju
telekomunikacijskega omrežja in storitev;
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– sekundarna ali terciarna, ko operater telekomunikacijskega omrežja ali storitev dodeljuje številke iz bloka številk, ki mu jih dodeli uprava, naprej drugim operaterjem
storitev ali uporabnikom.
(2) Operater telekomunikacijskega omrežja ali storitev
mora javno objaviti kriterije, po katerih dodeljuje številke.
9. člen
(informiranje o uporabnikih)
(1) Operater telekomunikacijskega omrežja ali storitev
mora javno zagotoviti sprotno informiranje o svojih naročnikih oziroma o številkah za dostop do storitev.
(2) Operater telekomunikacijskega omrežja ali storitev
sme osebne podatke v zvezi z naročniki in številkami iz
prejšnjega odstavka zbirati in zagotoviti njihovo javno dostopnost le na podlagi pisne privolitve osebe, na katero se ti
podatki nanašajo.
10. člen
(čas dodelitve)
Če ni drugače določeno, se številke dodeljujejo za
nedoločen čas.
11. člen
(pravica vlagatelja do izbire številskih virov)
Vlagatelj ima pravico do izbire določenih prostih številk
oziroma blokov številk. Uprava redno, enkrat letno, objavlja
številke, ki so v nacionalnim številskem prostoru na voljo za
dodeljevanje.
12. člen
(rok za izdajo odločbe)
Uprava je dolžna v 60 dneh izdati odločbo iz 6. člena
tega pravilnika, če gre za dodelitev številk, kjer ni treba
spreminjati že dodeljenih številk.
13. člen
(odvzem dodeljenih številk)
Uprava lahko odvzame dodeljene številke, če se:
– ugotovi neupravičenost dodelitve številk,
– če se bloki številk v 6 mesecih ne pričnejo uporabljati.
14. člen
(pritožba)
Zoper odločbo o dodelitvi, zavrnitvi ali odvzemu dodeljenih številk je mogoča pritožba na ministrstvo, pristojno za
telekomunikacije.
15. člen
(prenosljivost številk)
Operaterji telekomunikacijskega omrežja ali storitev morajo znotraj omrežne skupine zagotoviti prenosljivost številk
oziroma omogočiti uporabnikom zamenjavo krajevnega operaterja telekomunikacijskega omrežja ali storitev ob zadržanju dodeljene številke.
16. člen
(možnost izbire operaterja prenosnega omrežja)
(1) V svojih omrežjih morajo operaterji telekomunikacijskega omrežja zagotoviti uporabnikom prosto izbiro operaterja medkrajevnih (daljinskih) in mednarodnih prenosnih
omrežij.
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(2) Prosto izbiro operaterja iz prejšnjega odstavka se
zagotovi z:
– določeno predpono ob vsakem klicu (carrier selection)
– predizbiro operaterja (carrier preselection).
17. člen
(obveznosti)
(1) Pri spremembi oštevilčenja ima operater telekomunikacijskega omrežja oziroma storitev obveznost obveščati
tiste, ki kličejo stare številke, o nastalih spremembah še
najmanj 4 mesece po nastali spremembi številke.
(2) Če se mora spremeniti znaten del aktivnih številk,
obvesti uprava javnost o razlogih za tako spremembo načrta
oštevilčenja 3 mesece vnaprej.
(3) Uprava obvesti javnost tudi o spremembah načrta
oštevilčenja, ko ne pride do spremembe aktivnih številk
(npr. ko dodeli nove številke storitvam ali geografskim območjem ali če ponovno dodeli neuporabljene številke).
18. člen
(usklajevanje)
Uprava skrbi za morebitna usklajevanja oštevilčenja v
evropskih okvirih prek Evropskega telekomunikacijskega
urada ETO.
III. STRUKTURA TELEKOMUNIKACIJSKEGA
OŠTEVILČENJA
19. člen
(mednarodna številka)
Mednarodna številka je sestavljena iz deželne kode
(country code – CC) in nacionalne (značilne) številke (national (significant) number – (N(S)N)). Največje število števk za
mednarodno številko je 15 (brez mednarodne predpone).
Mednarodne številke, ki so daljše od 12 števk, se lahko
uporabljajo le z dovoljenjem uprave.
Sl. 1: Struktura mednarodne številke (international number)
Deželna koda
(Country Code)

Nacionalna (značilna) številka
(National (Significant) Number)

CC

N(S)N

20. člen
(nacionalna (značilna) številka)
Celotna dolžina nacionalne (značilne) številke N(S)N je
praviloma (največ) 8 števk. V tem pravilniku je N(S)N predstavljena v formatu AB CD EF GH. Sestavljena je iz nacionalne smerne kode (NDC) brez medkrajevne predpone in naročniške številke (SN). Medkrajevna predpona je 0. Medkrajevna predpona se izbere za vzpostavitev klica med dvema območjema oštevilčenja, vendar ni del številke in le
nakazuje na dostop do prenosnega omrežja.
Sl. 2: Nacionalna številka v (geografskem) javnem komutiranem telefonskem omrežju
Medkrajevna kodageografska karakteristična koda
(NDC) (Trunk Code)

Naročniška številka
(Subscriber Number/SN)

A

BCD EF G H
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Slika 3 prikazuje zgradbo nacionalne (značilne) številke
za omrežje za posebne namene (npr. za mobilno omrežje) in
za negeografske storitve (npr. za poslovne številke).
Sl. 3: Nacionalna številka v omrežju za posebne
namene in za negeografske storitve
Nacionalna smerna koda
(National destination code/NDC)

Naročniška številka
(Subscriber Number/SN)

AB
ABC

CDE FGH
DE FGH
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24. člen
(oštevilčenje medkrajevnih omrežij)
Dostopovna koda do operaterja medkrajevnega prenosnega omrežja je prikazana v sliki 6. Načrt oštevilčenja z
dostopovno kodo do prenosnega omrežja je prikazan v sliki 7.
Sl. 6: Dostopovna koda do operaterja medkrajevnega
prenosnega omrežja
10X(YZ)

IV. OŠTEVILČENJA TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ
IN STORITEV
21. člen
(območja oštevilčenja – nacionalni številski prostor)
Številski prostor načrta oštevilčenja je razdeljen na več
območij. To so:
– geografska območja oštevilčenja, ki se nahajajo v
določenih območjih za števkom A = (1, 2, 3, 4, 5, 7),
– negeografska območja oštevilčenja, ki se nahajajo v
določenih območjih za števki AB(C) = (6, 8, 9, 19, 20, 29,
30, 31, 40, 41, 49, 50, 59, 70, 71, 79).
22. člen
(oštevilčenje prenosnih omrežij)
Prenosna omrežja, npr. mednarodno omrežje ali medkrajevno omrežje, se lahko izberejo ob vsakem klicu (callby-call) z izbiro dostopovne kode operaterja prenosnega
omrežja. Ta koda mora biti izbrana pred vsemi drugimi številkami. Koda dostopa do mednarodnega prenosnega omrežja je sočasno tudi mednarodna predpona (international prefix). Koda prenosnega omrežja ni del telefonske številke,
vendar določa želeno prenosno omrežje.
23. člen
(oštevilčenje mednarodnih omrežij)
(1) Mednarodna predpona nakazuje, da je številka, ki ji
sledi javna mednarodna telekomunikacijska številka.
(2) Za telekomunikacijski promet, ki izvira iz Slovenije,
je dostopovna koda do mednarodnega prenosnega operaterja hkrati tudi mednarodna predpona. Mednarodna predpona 00 ni dostopovna koda do mednarodnega prenosnega omrežja. Mednarodni klici, izbrani z mednarodno predpono 00, so preostanek prometa in so usmerjeni v mednarodna omrežja.
(3) Dostopovna koda do mednarodnega prenosnega
omrežja (carrier access code), ki je hkrati tudi mednarodna
predpona, je prikazana v sliki 4. Struktura mednarodne klicne številke iz Slovenije v tujino je prikazana v sliki 5.
Sl. 4: Koda dostopa do mednarodnega prenosnega
omrežja
99X(YZ)
Sl. 5: Načrt izbiranja za klice iz Slovenije v tujino
Mednarodna predpona
(International prefix)

Deželna koda
(Country Code)

Nacionalna (značilna) številka
(National (Significant)
Number)

00
99X(YZ)

CC
CC

N(S)N
N(S)N

Sl. 7: Načrt oštevilčenja z dostopovno kodo do medkrajevnega prenosnega omrežja
Dostopovna koda do
prenosnega omrežja

Medkrajevna
predpona
(Trunk prefix)

Nacionalna (značilna) številka
(National (Significant)
Number)

10X(YZ)

0

N(S)N

25. člen
(rezervna področja oštevilčenja)
Nedefinirana območja nacionalnega številskega prostora so rezervirana za morebitne potrebe v prihodnosti.
26. člen
(številke skrajšanega izbiranja)
(1) Številke skrajšanega izbiranja so na krajevni ravni
realizirane v vseh geografskih omrežnih skupinah kot tudi v
območju mobilnega in poslovnega oštevilčenja. Številke
skrajšanega izbiranja so številke dolžine tri do pet števk
namenjene dostopu do nujnih služb in do specifičnih storitev operaterjev. Za enomestnimi geografskimi karakterističnimi kodami A = (1, 2, 3, 4, 5, 7) so številke za števkom
B = (1) in C = (0, 1, 9) dodeljene številkam skrajšanega
izbiranja.
(2) Uprava dodeljuje samo številke dolžine 3 do 5 števk
CDF(G) z vrednostjo števke D = (0, 1, 9).
(3) Območje za BC = (11) je namenjeno evropskim
harmoniziranim številkam.
(4) V območje za BC = (19) se preselijo tiste obstoječe
številke skrajšanega izbiranja, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev.
(5) Kriterij za dodelitev številk skrajšanega izbiranja ugotavlja uprava in zajemajo predvsem naslednje:
– številke skrajšanega izbiranja omogočajo dostop do
nujnih storitev,
– številke skrajšanega izbiranja omogočajo dostop do
specifičnih nekomercialnih storitev operaterjev, ki jih ne more ponujati nihče drug, in so pomembne za vzpodbujanje
konkurence (npr. storitev posredovanja operaterja, storitev
informacij o naročnikih).
(6) Obstoječe številke skrajšanega izbiranja (npr.
9X(XX)), ki ne izpolnjujejo teh meril, se preselijo v številsko
območje 8BCDEF(GH), 9BCDEF(GH) namenjeno posebnim komercialnim storitvam.
(7) Območje za BC = (10) brez A je namenjeno dodeljevanju kod za izbiro operaterja medkrajevnega prenosnega
omrežja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(prehodno obdobje)
(1) V javnem telekomunikacijskem omrežju Slovenije
se z dnevom uveljavitve tega pravilnika uvaja nov načrt ošte-
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vilčenja tako, da se stari načrt preneha uporabljati 1. 1.
2001.
(2) Operaterji telekomunikacijskih omrežij in storitev ter
uporabniki, ki so imetniki številk ob uveljavitvi tega pravilnika, lahko te številke uporabljajo do roka, določenega v
prejšnjem odstavku.
(3) Operaterji telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev iz prejšnjega odstavka imajo pravico pridobiti številke,
ki jih uporabljajo ob uveljavitvi tega pravilnika, če je to v
skladu s tem pravilnikom in če vložijo popolno vlogo v 6
mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(4) Določba 15. člena tega pravilnika se prične uporabljati 1. 1. 2002, določba prve alinee drugega odstavka
16. člena tega pravilnika 1. 1. 2001, druga alinea drugega
odstavka 16. člena tega pravilnika pa 1. 1. 2002.
28. člen
(uporaba dosedanjih predpisov)
S 1. 1. 2001 se preneha uporabljati Generalni načrt
telefonskega omrežja v delu, ki obravnava Načrt oštevilčenja
(PTT Vestnik, št. 14/84 in 15/88).
29. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-10/99
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

2693. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999 izdano
dovoljenje za promet

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

SEZNAM
zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999
izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-31/99-75
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

2694. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 13. marca 1999 do 11. junija 1999
razveljavljeno dovoljenje za promet

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

SEZNAM
zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 13. marca 1999 do 11. junija 1999
razveljavljeno dovoljenje za promet

Št. 512-32/99-76
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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2695. 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

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

Št. 512-30/99-74
Ljubljana, dne 2. julija 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2696.

Pravila igre na srečo “Prve stave“

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95; v nadaljnjem besedilu: ZIS) in prvega odstavka 45. člena statuta družbe Športna loterija in igre na srečo d. d., je
nadzorni svet na seji dne 21. 4. 1999 sprejel

PRAVILA
igre na srečo “Prve stave“
1. člen
Po teh pravilih prireja Športna loterija in igre na srečo
d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) igro na srečo športne stave, imenovano PRVE STAVE
(v nadaljnjem besedilu: stave).
2. člen
Kupci oziroma imetniki stavnih listkov so osebe, ki na
osnovi teh pravil sprejmejo ponudbo prireditelja, in to dokažejo z dokumentom o vplačilu stave (v nadaljnjem besedilu:
udeleženec). Vsi dokumenti se pred izpisom stavnega listka
zapišejo na magnetni medij prireditelja.

Dokument o vplačilu stave je stavni listek (v nadaljnjem
besedilu: listek), ki ima vse elemente določene v 8. členu
teh pravil.
3. člen
Stave prireditelj sprejema na prodajnih mestih (v nadaljnjem besedilu: stavnicah), telefonu in internetu. Udeleženec, ki stavi po telefonu ali internetu, mora pri prireditelju
odpreti svoj konto. Za odprtje konta mora udeleženec izpolniti pristopno izjavo in vplačati začetni znesek. Konto lahko
odprejo samo osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji odprt
tekoči račun.
Udeleženec lahko stavi po telefonu ali internetu, ko
prireditelj prejme podpisano pristopno izjavo in vplačilo. Vse
podatke iz pristopne izjave in konta prireditelj obravnava kot
poslovno skrivnost.
4. člen
Pravila so obvezujoča za prireditelja, osebe, pooblaščene za sprejem stav in izplačilo dobitkov za stave (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za udeležence, ki že s samim
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vplačilom stave priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih
bodo upoštevali.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu, udeležencem
pa so na vpogled povsod, kjer se sprejemajo stave.
5. člen
Prireditelj sprejema stave za naslednje vrste športnih
tekmovanj (v nadaljnjem besedilu: dogodek): nogomet, košarka, rokomet, hokej, tenis, smučanje, golf, borilni športi,
atletika in tekme s konji, avtomobili, motorji, čolni in kolesi.
Stave na dogodke, ki niso navedeni v prvem odstavku
tega člena, lahko prireditelj prireja s predhodno dopolnitvijo
teh pravil.
6. člen
Prireditelj sprejema stave na dogodke, ki so objavljeni
v stavni listi. Vsak dogodek na stavni listi ima določeno
razmerje (v nadaljnjem besedilu: kvota), ki jo določi prireditelj. Višino kvote za vsak dogodek določi prireditelj po prostem preudarku, upoštevaje informacije o ekipi ali posamezniku, ki sodeluje v posameznem dogodku. Vrednost dobitka
na posameznem listku se izračuna z množenjem kvot dogodkov na listku in višino vplačila.
Skupna vrednost dobitkov bo znašala najmanj 40% od
vrednosti prejetih vplačil za stave.
7. člen
Prireditelj pred vsakim začetkom sprejemanja stav javno objavi stavno listo.
Stavna lista vsebuje najmanj naslednje podatke:
– datum in čas sprejema stav,
– številka in vrsta dogodka,
– višina kvote za vsak tip dogodka,
– rezultati in tipi končanih dogodkov.
Podatki na stavni listi so informativnega značaja. V primeru napake ali spremembe na stavni listi prireditelj upošteva podatke, ki so podani v trenutku sklepanja stave.
8. člen
Pri vplačilu stave prejme udeleženec listek, na katerem
so navedeni najmanj naslednji podatki:
– naslov prireditelja,
– ime igre,
– številka stavnice, kjer je bila stava vplačana,
– številka ponudbe,
– datum in ura vplačila,
– številke tekmovalnih parov,
– tekmovalci,
– tip in kvota za vsak posamezni dogodek,
– skupni zmnožek kvot,
– vrednost vplačila in vrednost morebitnega dobitka,
– številka listka,
– datum zadnjega dneva za izplačilo dobitka.
9. člen
Prireditelj za posamezne dogodke prireja različne stave, ki so odvisne od vrste dogodka.
Za posamezne vrste dogodkov so možne stave na:
– zmagovalca dogodka (tip 1 zmaga gostitelja, tip 0
neodločen izid, tip 2 zmaga gosta, ali kombinacija tipov 10,
02 in 12),
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– na zmagovalca dogodka s handicapom (postavljena
prednost ene od ekip),
– točen delni ali končni rezultat dogodka,
– uvrstitev med prve tri (1-3),
– zmaga posameznika (Z),
– vrstni red (primer 1., 2., 3.),
– prvi zadetek na dogodku (ekipa ali igralec),
– na skupno število doseženih zadetkov,
– kombinacijo različnih dogodkov.
10. člen
Na posameznem listku lahko stavimo na tri ali več
dogodkov, ki so objavljeni na stavni listi. Prireditelj lahko,
glede na zanimivost posameznega dogodka, sprejema stave tudi na manj kot tri dogodke, kar pa je na stavni listi
posebej označeno. Na listku lahko kombiniramo različne
zvrsti dogodkov s stavne liste. Vplačane stave udeleženec
ne more spreminjati ali razveljaviti.
Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka, če je
pravilno napovedal tip vseh dogodkov na listku. Za stavo, ki
je nična, se obračuna kvota 1,0. V primeru, da so stave na
listku za vse dogodke nične, ima udeleženec pravico do
povračila vplačanega zneska.
11. člen
Minimalno vplačilo za posamezni listek je 200 tolarjev.
Maksimalno vplačilo za posamezni listek je določeno
tako, da dobitek pri izbrani kvoti ne more preseči maksimalnega dobitka 10,000.000 tolarjev.
V primeru, da z minimalnim vplačilom na enem stavnem
listku presežemo maksimalni dobitek, se stava ne sprejme.
Če prireditelj ugotovi, da je prišlo do napake ali zlorabe
na stavni listi ali pri vplačilu, zavrne vplačilo stave.
12. člen
Prireditelj zaključi s sprejemanjem stav za posamezne
dogodke v času, ki je določen na stavni listi. Vsi datumi in
časi, ki jih objavi prireditelj, se lahko v času sprejemanja stav
spremenijo. Prireditelj pri sestavi stavne liste upošteva čas,
ki ga objavi ustrezna športna zveza. Po obdelavi rezultatov
prireditelj na stavnih mestih objavi rezultate končanih dogodkov.
Med sprejemanjem stav ima prireditelj pravico do spremembe kvote. V trenutku, ko je stava potrjena in vplačana,
je kvota obvezna za udeleženca in prireditelja, ne glede na
naknadno spremembo, razen če je stava nična.
13. člen
Za pravilno napovedane stave prireditelj upošteva dogodke, pri katerih so bila upoštevana naslednja določila:
NOGOMET
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid, določen v
regularnem času (90 minut), razen v primeru, ko prireditelj
že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek končni rezultat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika
ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom
regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0,
razen v primeru stave na prvi zadetek ekipe ali igralca. Če se

Stran

7286 / Št. 57 / 16. 7. 1999

Uradni list Republike Slovenije

je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane
kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če
ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na zmago
oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.
Pri stavah na skupno število doseženih zadetkov se
upoštevajo zaporedne številke dogodkov, na katerih je doseženih največ zadetkov. V primeru, da je na dveh ali več
dogodkih doseženo enako število zadetkov, ima prednost
dogodek, na katerem je gostujoča ekipa dosegla več zadetkov. Če je tudi pri prednosti gostujoče ekipe enako število
zadetkov, ima prednost dogodek z manjšo zaporedno
številko.
Če je dogodek prekinjen pri rezultatu 0:0, se dogodek
ne upošteva. Pri prekinitvi dogodka z že doseženimi zadetki,
se upoštevajo zadetki v dogodku.

V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na
zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.

KOŠARKA
Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva
izid, določen v regularnem času (40 ali 48 minut), razen v
primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da velja za nek
dogodek končni rezultat.
Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva. Če je dogodek odpovedan,
preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se
ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in
se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v
48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na
zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.

SMUČANJE
Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, se obračuna kvota 1,0.
V primeru, da je tekma prekinjena ali preložena in v 48
urah ni ponovno izvedena na istem terenu, se obračuna
kvota 1,0. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni
napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota
1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času
dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v
dogodku.
Če je tekma v 48 urah izvedena na istem terenu, se
upoštevajo igrane kvote.

ROKOMET
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid, določen v
regularnem času (60 minut), razen v primeru, ko prireditelj
že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek končni rezultat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika
ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom
regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo
igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na
zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.
HOKEJ
Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva
izid, določen v regularnem času (60 minut), razen v primeru,
ko prireditelj že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek
končni rezultat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve
posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom
regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo
igrane kvote.

TENIS
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s
prvo uradno razglasitvijo. V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dvoboj zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, predaja…), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva igrana kvota.
Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0.
Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno
začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.

TEKMOVANJE S KONJI, AVTOMOBILI, MOTORJI,
ČOLNI IN KOLESI
Za rezultat dogodka se upošteva končni vrstni red,
določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne
upošteva.
Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se
obračuna kvota 1,0. Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna
kvota 1,0. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred
začetkom tekmovanja, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
Če se je dogodek ponovno začel na istem tekmovališču v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
BORILNI ŠPORTI
Za zmagovalca dogodka se upošteva tekmovalec, ki je
po koncu borbe razglašen za zmagovalca.
V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dvoboj zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, predaja…), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva
igrana kvota.
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Če je dogodek odpovedan pred začetkom dvoboja zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0.
Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno
začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
ATLETIKA
Za rezultat dogodka se upošteva končni rezultat, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno
začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote. Če je dogodek
odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali
bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
GOLF
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, ki je določen s prvo uradno razglasitvijo (ta velja tudi v primeru, če
igrajo le na 15 od 18 lukenj). Nobena kasnejša sprememba
ali odločitve komisije ali posameznika se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote. Če je
dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega
od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec
odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka se upošteva,
da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
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na stavnici, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen
identifikacijski dokument.
Udeleženec ima pravico do reklamacije dobitka v roku
67 dni od zadnjega odigranega dogodka na listku.
16. člen
Za potek stave skladno s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi, prejetimi od
vplačil za stave in s celotnim svojim premoženjem.
17. člen
Rok za izplačilo dobitka za posamezni listek zastara v
roku 67 dni od zadnjega odigranega dogodka na listku.
Dobitki, ki niso bili izplačani v roku iz prvega odstavka
tega člena, se v skladu z določbo ZIS uporabijo za dobitke
pri igrah, ki jih prireja prireditelj, in izplačanih stavah.
18. člen
Prireditelj hrani vse podatke o sprejetih in izplačanih
stavah na magnetnem mediju najmanj eno leto od objave
rezultatov končanih dogodkov.
19. člen
Za morebitno reševanje sporov je pristojno sodišče v
Ljubljani.
20. člen
Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni
organ, uporabljajo pa se z začetkom sprejemanja stav. Pred
začetkom sprejemanja stav prireditelj pravila objavi v javnem
glasilu.
Janez Bukovnik l. r.
direktor ŠL

2697.

Tone Jagodic l. r.
predsednik NS ŠL

Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim

14. člen
Prireditelj najkasneje v roku sedmih dni po končanem
dogodku objavi tip in rezultat dogodka. Rezultat končanih
dogodkov prireditelj javno objavi. Pri izplačilu dobitka se
upošteva rezultat, ki je zapisan na magnetnem mediju prireditelja.

Na podlagi tretjega odstavka točke 10 Koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, kviz loterije DOBIM PODARIM, številka pogodbe 47128/97 z dne 29. 12. 1998, delniška družba Športna loterija in igre na srečo d.d. objavlja

15. člen
Na podlagi objave rezultatov dogodkov, prireditelj izplačuje dobitke za pravilne stave. Pri izplačilu stave mora
udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, izročiti listek, na
katerem morajo biti izpisani dogodki s pravilnimi stavami in
elementi, ki so navedeni v 8. členu teh pravil.
Listke z dobitki izplačujejo prodajalci v stavnicah in
prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani. Dobitke za stave, ki
so bile sprejete po telefonu in internetu, prireditelj po obdelavi rezultatov objavi in nakaže na konto udeleženca, ki ima
dobitek.
Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na
dobitek od iger na srečo, je višina davka že izpisana na
listku, in v primeru dobitka, se vrednost dobitka ustrezno
zmanjša. Udeleženec je dolžan osebi, ki izplačuje dobitke

DODATEK
k pravilom kviz loterije Dobim podarim
1. Začetek prodaje kartic 5. serije igre Dobim podarim
je 16. 7. 1999.
2. Zadnji dan prodaje kartic 5. serije igre Dobim podarim je 15. 7. 2000.
3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 5. serije kartic Dobim podarim je 15. 10. 2000.
Št. 278/99
Ljubljana, dne 12. julija 1999.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
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OBČINE

BELTINCI
2698.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990 za območje Občine
Beltinci

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) ter na podlagi 20. člena statuta Občine
Beltinci je Občinski svet občine Beltinci na 9. redni seji dne
29. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Beltinci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86),
dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) – v
nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota
za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86),
dopolnjenega v letu l987 (Uradne objave, št. 7/87) – v
nadaljnjem besedilu srednjeročni plan, ter že spremenjenih
prostorskih sestavin, dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci v letu
1997 (Uradni list RS, št. 68/97 in v letu 1998 (Uradni list
RS, št. 59/98).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju Občine Beltinci.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu (Uradne objave, št. 24/86) se
spremeni in dopolni poglavje 4.8. Promet in zveze in sicer
se doda besedilo:
Zgradila se bo nova avtocesta Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci po izbrani trasi
preko severnega roba Občine Beltinci z vsemi vzporednimi
objekti kot so: priključek glavne ceste G 1-3, deviacije vseh
cest, ki jih prekine avtocesta ter vsi podvozi, nadvozi in
prepusti.
3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana občine, dopolnjenega v letu 1997 in sicer karte v merilu 1:2500
s tematiko Zasnova primarne rabe in Promet ter karte v
merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih
sestavin srednjeročnega plana in sicer karti z oznakama
Turnišče 21 in 22.

4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni
poglavje 8.1.1. Prometna infrastruktura – Ceste z dodatnim
besedilom:
Za izgradnjo avtoceste, priključne ceste in ostalih pripadajočih objektov in površin se bodo rezervirala ustrezna
zemljišča.
5. člen
Doda se novo podpoglavje 11.5. Programska zasnova
za gradnjo avtoceste na odseku Vučja vas–Beltinci.
Območje obdelave
Obravnavani odsek AC je nadaljevanje AC iz smeri
Ljubljana v smeri Lendave oziroma državne meje z Madžarsko. V tej fazi je predviden priključek iz regionalne ceste pri
Vučji vasi, prečkanje Mure in gradnja do priključka Lipovci.
Odsek AC se na območju Občine Beltinci začne zahodno od železniške proge Ormož–Murska Sobota in se
nadaljuje preko glavne ceste do poljske poti na območju
Senožeti.
Trasa obravnavanega odseka skozi Občino Beltinci je
dolga 1 km in 520 m in zavzame površino 22 ha in 15 arov.
Avtocesta poteka v nižjem nasipu preko kmetijskih površin
prvega območja. Na območju poteka AC so manjše gozdne
površine šele na izteku obravnavanega odseka AC na Senožetih.
AC bo neposredno ali posredno zajela zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
K.o. Lipovci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 251/3, 251/4, 252/2, 253/2,
254/2, 255/2, 256/2, 257/2, 258/1, 258/2, 259, 260,
261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266/1, 266/2,
266/3, 266/4, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274/1, 275/1, 276/1, 276/3, 276/4, 277/1,
278/1, 278/3, 279, 280, 281, 282/1, 283/1, 284/1,
285/1, 286/1, 286/2, 287/1, 288, 290/1, 290/4, 296,
297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298/1,
298/2, 298/3, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 457/1,
457/2, 458/1, 594/7, 1234/1, 1235, 1241/1, 1241/4,
1241/6, 1257/1, 1422, 1423/1, 1423/2, 1424, 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433,
1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448,
1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1450, 1451, 1452,
1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460,
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468,
1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,
1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484,
1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492,
1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500,
1501, 1502, 1503, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516,
1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532,
1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540,
1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548,
1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556,
1557, 1558, 1559, 1560/1, 1560/2, 1561, 1562, 1563,
1564, 1565/2, 1566/2, 1567, 1568, 1569/1, 1569/2,
1898.
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Električno omrežje
Parcele številka 1459, 1460, 1465, 1712, 1715,
1716, 1717, 1718, 1719*, 1720, 1721, 1722, 1723,
1724*, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729*, 1730, 1731,
1732, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740*.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 1459, 1460, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471,
1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479,
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487,
1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495,
1496, 1497, 1498, 1499, 1500.
Plinovod
Parcele številka 594/9, 1257/1,1459, 1460, 1461,
1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469,
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477,
1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,
1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493,
1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501,
1502, 1503, 1504, 1997.
Vodovod
Parcela številka 2200/1.
K.o. Gančani
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 965, 966, 967, 968, 971, 972, 973,
974, 975, 976/1, 976/2, 977, 978, 979.
Tehnološki pogoji in omejitve
Avtocesta je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna
cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Vertikalni in horizontalni elementi so projektirani z upoštevanjem
računske hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij je
1500 m, minimalni vertikalni radij 15000 m, maksimalni
vzdolžni sklon 2% in maksimalni prečni sklon 3,50%.
Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m in
sicer 4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m,
srednji ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna pasova širine
2,50 m in dve bankini po 1 m.
Predvidene ureditve
Obravnavani odsek se začne v km 9+680, na meji z
Mestno občino Murska Sobota in poteka do km 11+200. V
tem odseku prečka trasa še dvakrat ozemlje Mestne občine
Murska Sobota v vogalih s k.o. Rakičan.
Na območju Občine Beltinci je predvidena gradnja:
– avtoceste v dolžini 1 km in 520 m,
– priključka “Lipovci“,
– podvoz železniške proge na meji z Občino M. Sobota,
– deviacija glavne ceste G 1-3 Murska Sobota-Lendava,
– deviacija traktorske ceste, ki je vzporedna z G 1-3,
– deviacije in nadvozi poljskih poti,
– prepusti obcestnih jarkov.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Predvidena AC križa več infrastrukturnih objektov, ki jih
bo treba prestaviti oziroma ustrezno zaščititi. Ti so:
– primarni cevovod DN 300 M. Sobota-Beltinci,
– koaksialni kabel in zračne linije telefonskega naročniškega omrežja.
Predvidena je gradnja transformatorske postaje na DV
20 kV na Grmovcu v km 10b+200.
Priključek “Lipovci“ se razsvetli z javno razsvetljavo.
Odvodnjavanje AC je načrtovano z zaprtim kanalizacijskim sistemom in odtokom voda iz cestišča preko zaprtih
zadrževalnikov z lovilci olj in iztokom v površinske vodotoke.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
Odsek AC Vučja vas–Beltinci poteka preko Občine
Beltinci pretežno skozi odprto kmetijsko intenzivno obdela-
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no krajino. Oblikovanje AC mora upoštevati krajinske in
naravne značilnosti obstoječega prostora. Obcestni prostor
naj bo čim bolj ozelenjen z nizko in visoko vegetacijo, zlasti v
območju prečkanja železniške proge, priključka “Lipovci“ in
nadvozov lokalnih cest. Nizka grmovna zarast med voznima
pasovoma na AC se izvede v skladu z zasaditevnim načrtom
in pogoji za varno obratovanje ceste.
Cestni objekti, naj bodo oblikovani v skladu s krajinskimi značilnostmi in funkcijami prometne ureditve. Nasipi AC
naj bodo kar se da položni v naklonu večjem od 1:2. V
območju visokih nasipov npr. ob prečkanju železniške proge AC je zaželjeno zniževanje nasipov z bočnimi nasipi iz
presežkov zemlje, ki bodo ostali nastali z odgrinjanjem na
trasi ceste.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Trasa ne posega v območje zavarovane kulturne dediščine, čeprav so možne poškodbe še neodkrite arheološke
dediščine, za kar je treba zagotoviti ustrezen nadzor.
Na trasi je treba zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno
zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih
zemljiščih.
Za prehajanje živali preko oziroma pod avtocestnim
telesom je treba zagotoviti ustrezne prehode oziroma podhode v okviru mostov ali prepustov za vode.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Za obdelovalce zemlje je treba zagotoviti ustrezno število cestnih nadvozov preko AC v povezavi z obstoječimi
poljskimi potmi.
V projektih nadaljnjih faz mora biti predviden prostor
oziroma pas za protihrupno zaščito ob naselju Lipovci, kolikor se v okviru obratovalnega monitoringa izkaže, da je taka
zaščita potrebna.
Investitor se v skladu z 78. členom zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 in 1/96) v primeru
razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje zaveže plačevati rento oziroma odškodnino za razvrednotenje okolja lastnikom neposredno tangiranih zemljišč ob avtocesti.
Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni
tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč. Vodnogospodarske ureditve morajo zagotoviti varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Za gradnjo AC ni posebnih pogojev iz vidika obrambe.
Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti
investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta
ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih
vplivov na sestavine okolja. V LN morajo biti definirane tudi
začasne prometne ureditve v času gradnje. Sestavni del
lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati
še naslednje pogoje:
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč na obeh straneh avtoceste,
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih prečka predvidena AC, in jih v
primeru poškodb zaradi gradnje ustrezno sanirati,
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin in sanaciji ostalega poškodovanega terena; z viški
plodne zemlje razpolaga Občina Beltinci oziroma tangirane
krajevne skupnosti v skladu z veljavnimi občinskimi odloki,
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– pred pričetkom del posneti obstoječe stanje vseh
lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, jih urediti in protiprašno zaščititi,
– nadomesiti komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani
z gradnjo avtoceste,
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne
objekte in naprave, ki bodo poškodovani v času gradnje,
– za kmetijska zemljišča, ki jih avtocesta prečka in
sosednja zemljišča je potrebno izvesti komasacije na podlagi ustreznih načrtov,
– investitor mora odkupiti nefunkcionalne ostanke zemljišč, ki ne bodo neposredno uporabljeni za samo avtocesto.

2. člen
Občinska uprava opravlja, v okviru pravic in dolžnosti
občine kot samoupravne lokalne skupnosti naloge iz področij lastne in prenesene pristojnosti ter javnih pooblastil in
druge upravne, strokovne naloge na delovnih področjih,
določenih s tem odlokom.

6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za območje
Občine Beltinci (Uradni list RS, 68/97) in sicer pregledni
katastrski načrti v merilu 1:5000, navedeni že v 3. členu
tega odloka zaradi uskladitve namenskih površin iz dolgoročnega dela prostorskih sestavin plana.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan ali po
njegovem pooblastilu tajnik občine oziroma predstojniki
upravnih organov občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
za območje Občine Beltinci pričnejo veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami
z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter
preko skupnih delovnih teles.

Št. 95/99
Beltinci, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

BREŽICE
2699.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Brežice

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98), 16. člena in petega odstavka 135.
člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) in v
skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski
svet občine Brežice na 6. seji dne 31. 5. 1999 na predlog
župana sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo organi občinske uprave, določa njihovo delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave. Znotraj organov
občinske uprave se lahko oblikujejo notranje organizacijske
enote.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se
zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– zakonito in pravočasno delo občinske uprave in organov občine,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Upravni organi v občinski upravi so:
– oddelek za družbene dejavnosti;
– oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve;
– oddelek za proračun in finance;
– oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj;
– urad župana.
Oddelke vodijo predstojniki. Za svoje delu so neposredno odgovorni tajniku občine in županu ter so imenovani
z nazivi vodja oddelka.
Urad župana vodi tajnik občine.
7. člen
V okviru posameznega upravnega organa se lahko oblikujejo posamezne organizacijske enote z aktom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme
župan.
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8. člen
Za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem aktov in predpisov iz občinske pristojnosti se lahko v okviru občinske
uprave ustanovi občinska inšpekcija, kar se uredi s posebnim odlokom.
9. člen
Urad župana opravlja:
– protokolarne, koordinacijske in organizacijske naloge za župana, občinski svet in delovna telesa občinskega
sveta;
– naloge v zvezi s sistemom plač zaposlenih v občinski
upravi in organizacijo dela;
– naloge v zvezi z upravnim nadzorom nad izvajanjem
občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov javnih
zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje
ali daje soglasje k njim občinski svet;
– opravila in naloge v zvezi z načrtovanjem razvoja občine;
– naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj
gospodarstva, pospeševanjem malega gospodarstva, obrti,
turizma, trgovine, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti;
– koordinira in vodi vse investicije, financirane iz občinskega proračuna,
– naloge iz področja civilne zaščite in reševanja, ki
sodijo v pristojnost Občine Brežice;
– opravila, potrebna za izvajanje nalog pri posameznih
krajevnih skupnostih, ob sodelovanju predstavnikov krajevnih skupnosti;
– naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji
za celotno občino;
– naloge v zvezi z nadzorom poslovanja porabnikov
sredstev proračuna občine;
– svetovalno funkcijo županu in tajniku občine;
– splošno-kadrovske in pravne ter organizacijsko tehnične naloge za občino;
– nudenje pravne pomoči občanom, krajevnim skupnostim in drugim subjektom pri uveljavljanju njihovih pravic
in obveznosti v upravnem, pravnem in drugih postopkih;
– pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih sprejema župan ali predlaga v sprejem župan občinskemu svetu;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
10. člen
Oddelek za družbene dejavnosti zlasti:
– pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine, ki se nanašajo na
področje kulture, otroškega varstva, raziskovalne dejavnosti, izobraževanja, socialnega skrbstva, šolstva, športa,
zdravstva, in dela z mladimi, ki so v pristojnosti občine;
– skrbi za pospeševanje in financiranje vseh dejavnosti
iz svojega delokroga ter planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna občine za te dejavnosti;
– naloge v zvezi z upravnim in splošnim nadzorom izvajanja občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov s
področja družbenih dejavnosti, ki jih potrjuje ali daje k njim
mnenja občinski svet;
– upravlja, vzdržuje, nadzoruje in izvaja operativne naloge v zvezi z občinskim premoženjem s področja družbenih
dejavnosti;
– opravlja vse naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij
iz svojega delokroga;
– opravlja vse upravne naloge s področja družbenih
dejavnosti;
– pripravlja in operativno spremlja investicije s področja družbenih dejavnosti;
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– administrativno tehnične naloge za delovna telesa
občinskega sveta, ki po vsebini pokriva jo delovno področje
oddelka;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
11. člen
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve opravlja zlasti:
– naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in
pospeševanje kmetijstva ter gospodarno rabo, upravljanje in
razpolaganje s kmetijskimi zemljišči;
– naloge v zvezi z upravnim in splošnim nadzorom izvajanja občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov s
področja gospodarskih javnih služb, ki jih potrjuje ali daje k
njim mnenja občinski svet;
– pripravlja strokovne podlage za vodenje upravnega
postopka iz svojega delokroga;
– pripravlja strokovne podlage in daje pobude za sprejemanje občinskih odlokov, drugih predpisov in aktov iz
svojega delokroga;
– izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem,
upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
vodenjem evidenc ter kontrolo nad izvajanjem teh nalog in
obveznosti uporabnikov;
– predlaga način opravljanja gospodarskih javnih služb,
pripravlja njihove razvojne programe, standarde in normative
ter izvaja nadzor nad delom le-teh;
– pripravlja in operativno spremlja investicije, upravlja
in gospodari s prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo ter izvaja komunalno nadzorstvo;
– planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog iz svojega delokroga;
– opravlja vse naloge v zvezi s pridobivanjem, urejanjem, vrednotenjem in razpolaganjem s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine;
– pripravlja in usklajuje stanovanjski program občine,
vodi register stanovanj ter opravlja vsa ostala dela in naloge
v zvezi s stanovanjsko problematiko;
– skrbi za učinkovito in sodobno računalniško obdelavo podatkov za vso občino in občinsko upravo;
– iz svojega delokroga pripravlja gradivo in osnutke
splošnih in posamičnih aktov, ki jih sprejme župan ali predlaga župan v sprejem občinskemu svetu;
– vodenje premoženjsko pravnih zadev in nepremičninskega stanja Občine Brežice;
– administrativno tehnične naloge za delovna telesa
občinskega sveta, ki po vsebini pokriva jo delovno področje
oddelka;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
12. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naloge predvsem na naslednjih področjih:
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ;
– pripravlja predlog proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih
aktov s področja financ;
– opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna
ter izdeluje finančno-računovodske evidence, analize in poročila;
– naloge v zvezi z upravnim in splošnim nadzorom izvajanja občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov s
področja proračuna in financ, ki jih potrjuje ali daje k njim
mnenja občinski svet;
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– vodi računovodstvo in knjigovodstvo v skladu z zakoni in občinskimi predpisi ter akti, za občino, krajevne skupnosti in ostale organizacije, zavode in službe, katerih ustanovitelj je občina;
– izdeluje premoženjsko bilanco občine;
– sodeluje pri nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev;
– opravlja druge naloge v zvezi s finančnimi opravili;
– administrativno tehnične naloge za delovna telesa
občinskega sveta, ki po vsebini pokrivajo delovno področje
oddelka;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
13. člen
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice je občinski upravni organ za nudenje strokovnih informacij in storitev iz področja planskih dokumentov in PIA.
Oddelek v okviru svojih pristojnosti opravlja predvsem
naslednje naloge:
– pripravlja in organizira izdelavo prostorskih planov in
načrtov ter posameznih samostojnih sestavin plana, potrebnih pri spremembah in dopolnitvah ter zagotavlja tolmačenje
le-teh;
– pripravlja in pridobiva strokovne podlage za usklajevanje občinskih planov in predloge k spremembam republiške in regionalne prostorske dokumentacije na območju občine oziroma regije;
– naloge v zvezi z upravnim in splošnim nadzorom izvajanja občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov s
področja prostorskega načrtovanja in nadzora, ki jih potrjuje
ali daje k njim mnenja občinski svet;
– zbira in vodi seznam parcel za potrebe prekategorizacije kmetijskih zemljišč ter pridobiva strokovne utemeljitve
za izjemne posege na kmetijskih zemljiščih;
– skrbi za vzpostavitev geoinformacijskega sistema
(GIS) v občini na podlagi prostorskega plana in organizira
vzdrževanje baze podatkov;
– pripravlja program, programske in projektne naloge
za izdelavo PIA;
– nadzoruje kakovost, roke za izdelavo PIA, izvaja in
podaja strokovna tolmačenja sprejetih odlokov PIA in njegovih sestavin;
– pripravlja ter vrši nadzor nad PIA in lokacijsko ter
priglasitveno dokumentacijo oziroma izdaja pisne lokacijske
informacije s pogoji za izdelavo lokacijskih dokumentacij in
prostorsko informacijo za potrebe občine in zunanjih uporabnikov;
– organizira izdelavo lokacijskih dokumentacij, lokacijskih presoj ter določitev funkcionalnih zemljišč;
– planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog iz svojega delokroga;
– daje strokovne informacije občanom predvsem o
možnostih gradnje, vsebini dejavnosti, ekološkega in energetskega značaja v kontekstu prostorskega urejanja;
– organizira pripravo strokovnih podlag in presoj za
raziskavo lokacij za zahtevnejše občinske programe in za
razpis urbanističnih in arhitektonskih natečajev ter za potrebe občinskih skladov;
– načrtuje občinske projekte posebnega pomena, vodi
inženiring in jih promovira javnosti ter opravlja nadzore nad
izvajanjem investicij;
– opravlja upravne naloge s področja urejanja prostora
in varovanja okolja, ki so v pristojnosti občine;
– koordinira razne presoje stanja ter evidentira in analizira podatke o predvideni rabi prostora in posegih v prostor;
– skrbi za digitalizacijo podatkov, nalog in dokumentov
iz prostora občine, zlasti še za potrebe planskih dokumentov in infrastrukturnih objektov občine;
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– organizira pripravo strokovnih podlag za predloge
občinskih predpisov iz svojega delokroga;
– sodeluje z ostalimi institucijami v občini, Posavju in v
ostalih občinah in na državni ravni ter ustreznimi službami
ministrstev, ki se ukvarjajo s problemi prostora;
– administrativno tehnične naloge za delovna telesa
občinskega sveta, ki po vsebini pokrivajo delovno področje
oddelka;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
14. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.
Tajnik občine pooblasti za posamezne naloge v zvezi z
vodenjem posameznih upravnih organov predstojnike, ki jih
imenuje in razrešuje župan.
V sporih o pristojnostih med organi občinske uprave
odloča župan.
Predstojniki upravnih organov organizirajo delo, skrbijo
za zakonitost dela in opravljajo druge naloge v okviru pravic
in dolžnosti, ki jih določajo zakon, statut občine in drugi
predpisi ter akti občine.
15. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga
imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
ali za to nalogo pooblasti predstojnika posameznega upravnega organa, kolikor ta izpolnjuje z zakonom predpisane
pogoje;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
sodeluje v projektnih skupinah v občini;
– koordinira delo organov občinske uprave (notranjih
organizacijskih enot) ter skrbi za delovno disciplino;
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki
so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in drugimi organi v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
16. člen
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo in izpolnjevati zakonske pogoje za vodenje upravnih postopkov.
Naziv tajnik občine se lahko nadomesti z nazivom direktor občinske uprave, kar se določi v aktu o sistemizaciji.
Za delovno mesto tajnika občine se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov upravnih enot.
17. člen
Višji upravni delavci v občinski upravi so tajnik občine,
predstojnik, pomočnik predstojnika, svetovalec predstojnika in višji svetovalec.
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Tajnika občine in predstojnike imenuje neposredno
župan, pomočnike predstojnikov, svetovalce predstojnikov
in višje svetovalce pa imenuje župan na predlog tajnika
občine.
18. 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 pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih predstojnika organa občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni predstojniku upravnega organa, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
19. člen
Zaposleni v občinski upravi so dolžni spremljati stanje
na svojem delovnem področju, opozarjati na probleme in
predlagati rešitve le-teh.
20. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje
župan na podlagi akta o sistemizaciji, v skladu z določili
pozitivne zakonodaje, ki urejajo delovno razmerje in njegovo
sklenitev.
Za sklenitev delovnega razmerja delavcev občinske
uprave lahko župan pooblasti tajnika občine.
21. člen
Za delavce v upravi se smiselno uporabljajo določbe
zakona o delavcih v državnih organih, zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnosti, pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni
upravi ter uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave.
Župan odloča o disciplinski odgovornosti delavcev v
upravi, za odločanje na drugi stopnji pa imenuje disciplinsko
komisijo.
22. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in
stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma
notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne
skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi
župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
23. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z
aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava,
naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za
njeno delo.
IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH
24. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o posameznih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti
v upravnem postopku.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni
z zakonom drugače določeno.
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Za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji so
pooblaščeni delavci v skladu s 15. členom tega odloka.
25. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
26. člen
O izločitvi predstojnika upravnega organa ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika upravnega organa o stvari tudi odloči.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Najkasneje v roku 30 dni od sprejema tega odloka
župan sprejme pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Brežice.
28. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo in delo uskladiti
s tem odlokom v roku treh mesecev po njegovem sprejemu.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine
Brežice (Uradni list RS, št. 68/95).
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 121-1/99-21
Brežice, dne 31. maja 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

2700.

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

Na podlagi 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 38/95) ter v skladu s 100.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Brežice na 6. redni seji dne 7. 6. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

7. člen
Člani občinskega sveta, nadzornega odbora ter ostalih
delovnih teles, ki jih določa statut občine, imajo pravico do
izplačila nagrade, ki se izplača kot sejnina.
Obračun se opravi v sorazmerju po dejansko opravljenem delu v skladu s tem pravilnikom. Delo, ki ga opravljajo
podžupani, kot člani občinskega sveta oziroma drugih delovnih teles, se obračunava v skladu s kriteriji, ki velja za
člane navedenih teles, s tem, da skupna vsota izplačanih
sredstev za opravljanje te funkcije ne sme preseči z zakonom določenega limita.

1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za
določitev plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine
Brežice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih voli in
imenuje občinski svet.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače ali nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika. Najvišje vrednotena funkcija v
občini je funkcija župana.
3. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupani.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE OZIROMA
NAGRADE
4. člen
Plača je sestavljena iz osnovne plače, funkcijskega
dodatka in dodatka za delovno dobo.
Osnovna plača se oblikuje na podlagi izhodiščne plače
za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjeni s
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti pomnoženi s količnikom, kot ga določa zakon.
5. člen
Osnovna plača za poklicno opravljanje funkcije znaša za
– župana v višini 8,0 količnika,
– podžupana v višini 6,4 količnika.
Dodatek za opravljanje funkcije župana in podžupana
znaša 50% njune osnovne plače. Količniki so določeni za
poln delovni čas.
6. člen
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače ali nagrade, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal
poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
največ 50% plače ali nagrade, ki bi jo imel, če bi funkcijo
opravljal poklicno.
Plača ali nagrada podžupana kadar ta opravlja funkcijo
nepoklicno, in člana nadzornega odbora, kadar opravlja
delo izven seje nadzornega odbora (priprava analiz, poročil),
se oblikuje na podlagi mesečnega poročila o opravljenih
delovnih urah, ki ga na predlog župana potrdi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

8. člen
Plača poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi
odločbe. Prejemki nepoklicnih funkcionarjev se izplačajo na
podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata in mandatne pogodbe.
9. člen
Članom občinskega sveta pripada za vsako udeležbo
na sklepčni redni in izredni seji nagrada v višini 14.000 SIT
neto. Za sejo za katero so potrebna nadaljevanja se izplača
dodatna nagrada v višini 50% zgornjega zneska.
10. člen
Članom nadzornega odbora in ostalih delovnih teles, ki
jih določa statut občine, pripada za vsako udeležbo na
sklepčni redni ali izredni seji nagrada v višini 8.000 SIT
neto.
11. člen
Predsedniku ali predsedujočemu na sejah organov in
delovnih teles iz 9. in 10. člena, pripada nagrada v 150%
višini.
12. člen
Člani občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih
delovnih teles, nimajo pravice uveljaviti izplačila nagrade, če
se ne udeležijo zasedanja.
Za evidenco prisotnosti na zasedanjih so dolžni poskrbeti predsedniki in za to zadolženi delavci občinske uprave.
13. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.

III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
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je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Brežice. Stroški prevoza se povrnejo
v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi. Občinski funkcionar ima
pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na
službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi
predloženega računa v skladu s predpisi.

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine.
17. člen
Sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Brežice, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Brežice.
18. člen
Plače in drugi prejemki se funkcionarjem izplačujejo
mesečno za pretekli mesec zadnjega dne v tekočem mesecu.
Prejemki določeni v 14. členu se funkcionarjem izplačajo pri izplačilu plač oziroma nagrad.
19. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, se usklajujejo skladno z odstotkom spremembe zneska, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Št.

2701.

ODLOK
o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti
prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih
aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986 do 2000
(Uradni list RS, št. 79/97)
1. člen
V 2. členu odloka se v prvem odstavku nove alinee,
glasijo:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Trgovinsko proizvodni center (TPC) Slovenska vas (Uradni
list RS, št. 42/97),
– odlok o zazidalnem načrtu za počitniško naselje Velike Malence (Uradni list SRS, št. 51/71),
– odlok o zazidalnem načrtu Sobenja vas–Račnik
(Uradni list SRS, št. 38/73).
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-89/99
Brežice, dne 7. junija 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

20. člen
Prejemki določeni s tem pravilnikom se poračunajo za
nazaj in sicer od dneva potrditve mandata ali imenovanja.

22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituiranja občinskega
sveta dalje.
Št. 143-2/99-21
Brežice, dne 7. junija 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o
usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
(Uradni list RS, št. 79/97)

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
29/95) ter 17. in 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 6. seji
dne 7. 6. 1999 sprejel

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ki pripadajo funkcionarjem v Občini Brežice, št. 143-2/96-2/7 z dne 5. 1.
1996.
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ČRNOMELJ
2702.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črnomelj za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 52/92) in
na podlagi 19. in 79. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 5. redni seji dne 18. 5. 1999 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Črnomelj za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 1998.
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2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
v SIT
– prihodki
1.034,690.456,71
– odhodki
994,929.809,60
– račun financiranja
39,193.032,69
– presežek prihodkov nad odhodki
567.614,42
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 567.614,42
SIT se šteje kot presežek proračuna občine za leto 1998 in
bo porabljen za obveznosti proračuna 1999.
4. člen
Pregled in razpored prihodkov občine za leto 1998 je
sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/98
Črnomelj, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

2703.

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto
1999

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na 5. redni seji dne 18. 5. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Črnomelj za leto 1999 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja
Občina Črnomelj.
2. člen
Proračun Občine Črnomelj za leto 1999 se določa v
naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (I.–II.)

1,451.339.920
1,410.397.720
40.942.200

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vrač. danih posojil in prodaja kapit.
deležev
11,257.800

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit.
deležev (IV. – V.)
11,257.800
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
52,200.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
– 52.200.000
XI. Povečanje sredstev na računih (VII.–X.)
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Črnomelj so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja. Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.
3. člen
Stalna proračunska rezerva je 0,5% skupno doseženih
prihodkov v tekočem letu.
4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu – odhodki proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni
višini.
O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine
Črnomelj in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo proračuna.
Župan mora o spremenjenih proračunskih odhodkih ali
prihodkih trimesečno obveščati občinski svet, če so spremembe večje od 2 mio SIT.
5. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih
za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna,
upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 20 in največ 90 dni
od dneva izstavitve računa. Za poravnavo obveznosti, ki
imajo značaj materialnih stroškov, morajo uporabniki dogovoriti najmanj 20-dnevni rok plačila. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij, ki jih uporabnik prevzema in plačuje
po mesečnih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj
60-dnevni rok plačila. Če je na izstavljenem računu zapisan
krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik
poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Sredstva se smejo
uporabljati za namene, za katere so dana.
Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovoren župan Občine Črnomelj. Odredbodajalec proračuna je
župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
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7. člen
Župan Občine Črnomelj je pooblaščen da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
8. člen
Občinski svet občine Črnomelj odloča o dolgoročni
zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni
Občine Črnomelj.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Črnomelj.
II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO
IZRAVNAVO
9. člen
Ker občina s svojimi prihodki ne more zagotoviti svoje
primerne porabe, se ji zagotavljajo sredstva za finančno
izravnavo v državnem proračunu.

Št.

2704.

III. KONČNI DOLOČBI

Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v
Občini Črnomelj

Na podlagi 19. in 87. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji dne 29. junija 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o turistični taksi v Občini
Črnomelj
1. člen
V odloku o turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list
RS, št. 82/98) se spremeni prvi stavek drugega odstavka
3. člena, ki se na novo glasi:
“Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetije in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
so v skladu z zakonom o pospeševanju turizma dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na obrazcu, ki ga določi upravni organ občine, in
sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec, in sicer vsak
mesec, tudi v primeru, da niso imeli gostov na prenočevanju”.
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-0045/98
Črnomelj, dne 29. junija 1999.

10. člen
Občini pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini
razlike med izračunano primerno porabo in ocenjenimi lastnimi prihodki.
Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo po dvanajstinah.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črnomelj in
o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
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Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

2705.

Sklep o določitvi višine parkirnine na območju
ob reki Kolpi

Na podlagi 7. člena odloka o režimu ob reki Kolpi
(Uradni list RS, št. 37/96, 47/98) je Občinski svet občine
Črnomelj na 5. redni seji dne 18. 5. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi višine parkirnine na območju ob reki
Kolpi

12. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi
odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Črnomelj v letu 1999 so sestavni del proračuna za leto
1999.

1. člen
V skladu z določili odloka o režimu ob reki Kolpi se za
turistično sezono 1999 določi najvišja dnevna parkirnina v
znesku 200 SIT.

13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se ga objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-1/99
Črnomelj, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

Št. 352-12/96
Črnomelj, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
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Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95 in 65/95) ter 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 Črnomelj na 5. redni seji dne 18. 5. 1999
sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora ter drugih
organov občinskega sveta in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja funkcijo poklicno, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Črnomelj, ki sodi v IV. skupino občin, določen 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 oblikuje v višini največ 80% plače
župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja
poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
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člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Črnomelj.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače
župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za opravljanje nalog po predhodnem pisnem pooblastilu župana - do 40%,
– za nadomeščanje župana, ki zaradi morebitnih opravičljivih zadržkov ali obremenitev ne bi mogel opraviti nalog v
predvidenem času in obsegu - do 30%,
– za pomoč županu, ki svojih obveznosti zaradi obsega
ali preobremenitev ne bi mogel v celoti sam opraviti - do 10%.
V času, ko podžupan zaradi predčasnega prenehanja
funkcije županu, opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo sicer dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom se na podlagi nalog, ki
jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi
osnova in drugi elementi za izračun plače oziroma dela
plače podžupana.
Akt iz prejšnjega odstavka uskladi oziroma potrdi polletno komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
in sicer na podlagi predhodnega poročila podžupana o
opravljenem delu in oceni tega dela s strani župana.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu 30%,
– pripravo in udeležbo na seji občinskega sveta 22%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 16%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
11%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi osnova za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Članu občinskega sveta, ki je bil udeležen samo na
delu seje občinskega sveta ali delovnega telesa, pripada
plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu in sicer glede na
število točk dnevnega reda, pri kateih je bil udeležen.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače podžupana se ugotovi tako, da
se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. členom tega pravilnika. Znesek se poveča
za odstotek funkcijskega dodatka ter za dodatek za delovno
dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
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oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda
za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače župana in podžupana je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega
razmerja.
Delovno razmerje župana in podžupana, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Županu ali podžupanom se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja.
Če se z županom ali podžupani ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika.
9. člen
Članom občinskega sveta in občinskim funkcionarjem,
ki ne morejo skleniti delovnega razmerja, se del plače za
nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu, s katero se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače posameznega občinskega funkcionarja.
Na način iz prvega odstavka se lahko izplačuje tudi del
plače županu in podžupanu, ki sta v rednem delovnem
razmerju, vendar izrecno želita, da se jim plača izplačuje in
obračuna na ta način.
10. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
11. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 11% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
12. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določi
nagrada glede na plačo župana in sicer v višini:
– za predsedovanje seji odbora 4,5% plače župana,
– za udeležbo na seji odbora 2,5% plače župana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora 4,5% plače župana.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

Št.
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13. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo posameznih nalog na podlagi evidence opravljenega dela.
Del nagrade za udeležbo na seji se določi v skladu z
določbami 6. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na predsednika in člane delovnih teles. Nagrade članom volilne
komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o
delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
Sklep volilne komisje iz prejšnjega odstavka potrdi občinski svet.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Povračilo stroškov za prevoz na sejo sveta oziroma
delovnega telesa pripada občinskemu funkcionarju v višini
cene javnega prevoznega sredstva.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Črnomelj, stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
15. člen
Pravice iz 14. 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 direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji ter drugi člani organov
in delovnih teles, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
17. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.
20. člen
Določbe 11., 17., 18. in 19. člena tega pravilnika, ki
se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta,
ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi
za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki
jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
razmerjih plač in nagrajevanju funkcionarjev Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 57/95, 1/97).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 110-07-1/99
Črnomelj, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

DOBREPOLJE
2707.

Sklep o povečanju programa priprave otrok na
vstop v OŠ in JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE
Ringaraja

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 9. seji dne 6. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o povečanju programa priprave otrok na vstop v
OŠ in JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1. člen
Z novim šolskim letom 1999/2000 se program priprave otrok na vstop v OŠ podaljša z devetih ur na deset ur in
trideset minut tedensko.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1999 dalje.
Št.38005-1/98
Dobrepolje, dne 6. julija 1999.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

GROSUPLJE
2708.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Grosuplje

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98),18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99) in v skladu z uredbo o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št.
24/98, 56/98) je Občinski svet občine Grosuplje na 8. seji
dne 9. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih
organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji ter 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 obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje uradov ali
drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se
zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
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6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
– urad za komunalno infrastrukturo,
– urad za prostor,
– urad za splošne zadeve.
7. člen
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti opravlja
naloge na naslednjih področjih:
– kmetijstvo, kmetijska zemljišča in gozdovi,
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva itd.),
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– proračun,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– vzgoja in izobraževanje,
– zdravstvo,
– kultura in kulturna dediščina,
– šport,
– interesne dejavnosti mladih,
– zaposlovanje,
– raziskovanje in
– socialno varstvo.
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti opravlja
tudi druge naloge s področja gospodarskih in družbenih
dejavnostih.
8. člen
Urad za komunalno infrastrukturo opravlja naloge na
naslednjih področjih:
– gospodarske javne službe,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– urejanje stavbnih zemljišč,
– promet in zveze,
– komunalno redarstvo,
– vodnogospodarska dejavnost.
Urad za gospodarsko infrastrukturo opravlja tudi druge
naloge iz občinske pristojnosti na tem področju.
9. člen
Urad za prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– urejanje prostora in urbanizem,
– priprave in sprejemanje prostorskih planov občine,
– priprave in sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravo lokacijske dokumentacije in pridobitev soglasij,
– izkoriščanje rudnin.
Urad za prostor opravlja tudi druge naloge iz občinske
pristojnosti na področju okolja in prostora.
10. člen
Urad za splošne zadeve opravlja naloge strokovnega in
organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– premoženjsko-pravne zadeve,
– volitve in imenovanja,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga
občinska uprava,
– kadrovske zadeve,
– organizacijske zadeve in
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– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, požarna varnost
in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– lokalne volitve,
– nadzor nad organiziranjem shodov in prireditev lokalnega obsega in pomena in
– informacijska dejavnost,
– skrb za objavo odlokov in drugih aktov,
– koordinacija dela članov sveta odborov, komisij in
drugih stalnih in začasnih delovnih teles sveta,
– priprava gradiv za seje,
– ostale zadeve.
11. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva
in inšpekcije.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
12. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
13. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
14. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik, zanj se uporablja naziv direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– koordinira delo organov občinske uprave (notranjih
organizacijskih enot) ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki
so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske
uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.
Župan ali direktor občinske uprave lahko pooblasti za
posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske
uprave vodje uradov.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo.
15. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
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16. 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 pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
17. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana 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 direktor občinske uprave.
Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat na teden.
18. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in
stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma
notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne
skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi
župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
19. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z
aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava,
naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za
njeno delo.

Uradni list Republike Slovenije

2709.

Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
v Občini Grosuplje

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in
18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91
in 66/93), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 11. in 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 8. seji dne 9. 6. 1999
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o komunalnih taksah
v Občini Grosuplje
1. člen
Spremeni se prvi odstavek tarifne številke 6 odloka o
komunalnih taksah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št.
30/96), tako da v celoti glasi:
Za uporabo plakatnih mest namenjenih občanom, znaša dnevna komunalna taksa:
– za plakate velikosti do 0,7 m2 – 1 točka,
– za plakate velikosti od 0,7 do 1,4 m2 – 2 točki,
– za plakate velikosti od 1,4 m2 in več – 3 točke,
– za “jumbo plakate” – 50 točk.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 414-2/96
Grosuplje, dne 9. junija 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Župan Občine Grosuplje v roku enega meseca po
sprejetju odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grosuplje izda pravilnik o sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi Občine Grosuplje, ki je
podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 24/95).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-5/95
Grosuplje, dne 9. junija 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2710.

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

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99) ter 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 Grosuplje na 8. redni seji dne 9. 6. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
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22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa
drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Grosuplje, ki sodi v četrto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Grosuplje.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se
oblikuje največ v višini 40% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti 15%,
– za vodenje občinskega sveta 20%,
– za koordinacijo dela delovnih teles 25%,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog župana 30%,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu župana 10%.
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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 10% 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 opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 10%,
– udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta
50%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 25%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
15%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno
dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda
za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega raz-
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merja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje kot prejemek dosežen od prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji kot prejemek od prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi.
Sejnina za posamezno sejo znaša 15% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 7% za predsednika oziroma največ 5% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti
mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji – 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora – 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo kot prejemek od prevzema opravljanja storitev in
poslov na drugi podlagi v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
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Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Grosuplje. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine (direktor občinske uprave).

V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora občinskega glasila in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih
ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
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Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
plačah funkcionarjev občine Grosuplje, ki ga je sprejel Občinski svet občine Grosuplje na 5. seji dne 24. 4. 1995 ter
spremembe in dopolnitve z dne 23. 10. 1996, z dne 29. 1.
1997 in z dne 25. 3. 1998.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 21. 12. 1998 dalje.
Št. 143-15/95
Grosuplje, dne 9. junija 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KAMNIK
2711.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kamnik

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št 93/95, 25/97 in 47/98) je
Občinski svet občine Kamnik na 5. seji dne 19. 5. 1999
sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v mestu Kamnik in v naseljih Podgorje
in Šmarca;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Kamnik in v naseljih Šmarca, Mekinje in
Godič.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kamnik in ceste med
naselji v Občini Kamnik in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in sosednjih občinah so:
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

039720
039800
071080
072010
072080
107080
160010
160020
160030

039710
922
10
644
072010
697
413
225
160540

1687
4169
2048
1902
2770
13125
3662
11793

V
V
V
V
V
V
V
V

3291
7020
4024
6492
1808
16990
0
0

10
11
12
13
14

160040
160050
160060
160070
160080

160030
225
414
160100
225

4989
3481
3556
1824
2229

V
V
V
V
V

2747
0
0
0
0

15
16
17
18
19
20
21
22
23

160090
160100
161010
161020
161030
161040
161050
161060
161070

160060
225
414
414
225
414
161040
414
414

6245
4757
1479
3211
4779
4497
8332
2100
4761

V
V
V
V
V
V
V
V
V

2532
0
0
0
0
0
1550
0
0

24
25
26
27
28
29
30
31

161080
161090
161100
161110
161120
161130
161140
161150

414
107083
414
414
235010
161120
160020
414

4045
2311
2810
8891
2436
2861
1673
983

V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
272
1284

32
33

161160
235010

924
072040

6142
7213

V
V

0
LUČE

2144

V

8571

34

235030

10

35

282120

490110

CERKLJANSKA DOBRAVA-VRHOVLJE-TUNJIŠKA MLAKA
160040
GRAD-APNO-ŠENTURŠKA GORA-SIDRAŽ-LANIŠE-TUNJICE 160030
VIR-RADOMLJE-VOLČJI POTOK-KAMNIK
225
PRESERJE-RADOMLJE-ROVA-KOLOVEC-PALOVČE
160020
RADOMLJE-RUDNIK PRI RADOMLJAH-VOLČJI POTOK
071082
BOČNA-MENINA PLANINA-OKROG-ČEŠNJICE-GOLICE
414
PODGORJE-KAMNIK
225
KAMNIK-ZG. PALOVČE-VRANJA PEČ-VELIKA LAŠNA-VASENO
414
KAMNIK (Tunjiška cesta)-TUNJIŠKA MLAKA-MLAKA
PRI KOMENDI-GMAJNICA
162040
TUNJIŠKA MLAKA-ZADNJI VRH-TUNJICE
160030
MEKINJE-GODIČ
225
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NEVLJE-MEKINJE (Neveljska pot) 160050
SPODNJE STRANJE-STOLNIK-LANIŠE
039800
ZGORNJE STRANJE-ZAGORICA-KREGARJEVO-BISTRIČICAZAKAL-SV. LENART
039800
NEVLJE-OŠEVEK-BRIŠE-SOTESKA
414
SPODNJE STRANJE-ZGORNJE STRANJE
225
SOTESKA-POREBER
414
MARKOVO-STUDENCA-PODLOM
161050
SMREČJE V ČRNI-GOZD
161020
PODHRUŠKA-ZNOJILE-TROBELNO-POLJANA-ČRNIVEC
225
SOVINJA PEČ-PODLOM
225
POTOK-SNOVIK-BELA PEČ
161040
ŠMARTNO V TUHINJU-KOSTANJ-STARA SELA-LAZE
V TUHINJU
414
LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-VELIKI HRIB
414
GOLICE-ZGORNJI TUHINJ
161080
MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK-BELA
414
MOTNIK-ZAJASOVNIK
10
PŠAJNOVICA-GABROVNICA
235030
PŠAJNOVICA-LASENO-LIPA
235030
VELIKA LAŠNA-OBRŠE
235010
BUČ-HRUŠEVKA-PODBREG-RAVNE PRI ŠMARTNEM-BELA
PEČ
161040
KRANJSKI RAK–MARJANINE NJIVE–PLANINA DOL
PL. DOL
ŠKAJNOVCA-BRDO-OBRŠE-PODGORA-ZLATO
POLJE-ŠMARTNO V TUHINJU
414
KRAŠNJA-KRAJNO BRDO-VRH-GABROVNICA-ČEŠNJICEZLATENEK-BLAGOVICA
10
ROVT-ŠPITALIČ
414
SKUPAJ

999
4680
144584

V
V

11614
4300

5. člen
Lokalne ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
–zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

1
2
3
4

413
225
225
225

PODGORJE-ZBIRNA CESTA
160010
DOMŽALSKA CESTA-LJUBLJANSKA CESTA
160010
KAMNIK-PEROVO (Pot v Rudnik-Pot na Dobravo)
225
MAISTROVA ULICA-GLAVNI TRG-MEDVEDOVA ULICA-FUŽINE
225
SKUPAJ

2732
2911
1083
805
7531

V
V
V
V

0
0
0
0

160510
160520
160530
160540
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mestne in krajevne ceste (LK)
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

1
2
3
4
5
6
7
8

072030
160710
160720
160730
160740
160750
160760
160770

072020
644
644
160520
160520
160010
160520
160050

9

160780

160050

HOMEC-ŠMARCA (Pibernikova cesta)
ŠMARCA-(Jeranova del–Stegne)
ŠMARCA (Bistriška cesta-Radomeljska cesta del)
GROHARJEVA-JELOVŠKOVA-JAKOPIČEVA
BAKOVNIŠKA ULICA-ULICA MATIJE BLEJCA
JENKOVA-LJUDEVITA STIASNYJA-VILKA ROŽIČA
KAMNIK-KOVINARSKA CESTA
MEKINJE (Pot na Jeranovo-Cesta dr. Tineta Zajca-Jeranovo)
-ZDUŠA
GODIČ (Podjed-Babnik)-PODJELŠE
SKUPAJ

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

644
225
071080
160520
160520
160520
160520

408
614
1056
667
690
1009
1196

V
V
V
V
V
V
V

1074
0
0
0
0
0
0

160050
160050

1448
1248
8336

V
V

0
0

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

160521
HŠ 72
HŠ 30
KONEC
160731
160731
HŠ 11
160731
HŠ 12
HŠ 9
160521
HŠ 6
660153
660156
KONEC
KONEC
660162
KONEC
HŠ 35
KONEC
HŠ 5A
HŠ 10
KONEC
HŠ 1
KONEC
160741
660193
HŠ 9
HŠ 10
160741
HŠ 5
660202
HŠ 1
HŠ 23
HŠ 14
HŠ 11
660207
HŠ 13
HŠ 12
160751
160751
HŠ 1
HŠ 12

306
190
156
96
100
100
60
234
191
61
279
43
113
121
179
196
219
111
213
123
357
191
98
127
341
211
97
95
158
167
104
99
128
157
145
138
185
141
70
321
324
169
63

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Kamnik so:
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

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

413
660141
160731
160731
660144
160521
160731
160731
160521
660151
160731
660153
160731
160521
160731
160731
160741
160741
160521
660171
160521
660181
160521
160521
160761
160521
660191
660192
660192
160521
160741
160741
660201
660201
660201
660201
160740
660206
660206
160521
160521
660212
660221

LJUBLJANSKA CESTA
LJUBLJANSKA CESTA
JAKOPIČEVA ULICA
JAKOPIČEVA ULICA
JAKOPIČEVA ULICA
JAKOPIČEVA ULICA
JAKOPIČEVA ULICA
JAKOPIČEVA ULICA
DOBAJEVA ULICA
DOBAJEVA ULICA
JELOVŠKOVA ULICA
JELOVŠKOVA ULICA
JAMOVA ULICA
JAMOVA ULICA
GROHARJEVA ULICA
GROHARJEVA ULICA
ULICA MATIJE BLEJCA
ULICA MATIJE BLEJCA
LJUBLJANSKA CESTA
LJUBLJANSKA CESTA
BAKOVNIK
BAKOVNIK
BAKOVNIK
BAKOVNIK
PODLIMBARSKEGA POT
PRVOMAJSKA ULICA
PRVOMAJSKA ULICA
RUDNIŠKA ULICA
ČRNIVŠKA ULICA
BAZOVIŠKA ULICA
MENGEŠKA ULICA
BAKOVNIŠKA ULICA
SLATNARJEVA ULICA
SLATNARJEVA ULICA
ŠIPKOVA ULICA
MENINSKA ULICA
KLAVČIČEVA ULICA
KLAVČIČEVA ULICA
KLAVČIČEVA ULICA
ULICA TOMA BREJCA
VEGOVA ULICA
ULICA LJUDEVITA STIASNYJA
ULICA FORTUNATA BERGANTA

660141
660142
660143
660144
660145
660146
660147
660148
660151
660152
660153
660154
660155
660156
660161
660162
660163
660164
660171
660172
660181
660182
660183
660184
660185
660191
660192
660193
660194
660195
660196
660201
660202
660203
660204
660205
660206
660207
660208
660211
660212
660213
660214
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

660221
660221
160751
660221
660221
660221
660221
660221
660221
160521
160521
160521
160521
160521
160521
660241
160521
160521
160521
160521
160521
160521
660252
160521
160761
660261
660261
660261
160761
660265
660265
160761
160011
660274
660272
160011
660274
660275
660275
660276
225
660281
160531
160531
160531
660263
660263
160531
660296
160531
160531
660306
660303
660303
225
160021
225
660311
160314
160021
225
160011
160011

ULICA FORTUNATA BERGANTA
HŠ 1
ULICA FRANCA PIRCA
HŠ 2
POVEZOVALNA-OD JENKOVE DO UL. J. ZUPANA
660226
ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA
HŠ10
ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA
660236
FRANA ALBREHTA ULICA
HŠ 2
FRANA ALBREHTA ULICA
HŠ 1
ULICA JAKOBA ZUPANA
HŠ 8A
ULICA JAKOBA ZUPANA
HŠ 3
JURČIČEVA ULICA
160751
TRDINOVA ULICA
160751
ČOPOVA POT
660223
KEBETOVA ULICA
160751
KERSNIKOVA ULICA
160751
ROZMANOVA ULICA
160751
VREMŠAKOVA ULICA
660244
VAVPOTIČEVA ULICA
660242
ULICA KAMNIŠKO-ZASAVSKEGA ODREDA
160011
MIKLAVČIČEVA ULICA
160011
MLAKARJEVA ULICA
160011
AŠKERČEVA ULICA
160011
MURNOVA ULICA
160011
ŽUPANČIČEVA ULICA
160011
LJUBLJANSKA CESTA-KRANJSKA CESTA (pri knjigarni Kočna) HŠ 1B
STELETOVA CESTA
160761
LIVARSKA ULICA
HŠ 7
ZIKOVA ULICA
660262
STELETOVA CESTA
660266
KOVINARSKA CESTA
160761
KOVINARSKA CESTA
KONEC
KOVINARSKA CESTA
660261
POT 27. JULIJA
HŠ 3
SVETČEVA POT
HŠ 13
PODGORSKA POT
KONEC
ULICA JOSIPA OGRINCA
660274
ULICA JAKOBA ALEŠOVCA
660272
ULICA FRANČKA MIHA PAGLOVCA
HŠ 11
PARAPATOVA ULICA
HŠ 5
POT MARIJE VERE
HŠ 7
KOŽELJEVA ULICA
660274
PEROVO
HŠ 14A
R1 225-NA DOBRAVO-GOSTIŠA (VOLČJI POTOK)
HŠ 30
POT NA DOBRAVO
KONEC
POT V RUDNIK
KONEC
NA JASI
660264
NA JASI
HŠ 22
NA JASI
KONEC
PEROVO-NA BREGU
KONEC
PRISOJNA POT
660296
PEROVO
HŠ 10B
PEROVO
HŠ 9A
PERKOVA ULICA-TEKAVC
KONEC
PERKOVA ULICA
HŠ 5
PERKOVA ULICA
HŠ 12
R1 225-PEROVO-NOVI TRG (ZUIM)
160021
LOBODOVA ULICA
HŠ 6
NOVI TRG-STARI DEL-PALOVŠKA CESTA
160021
NOVI TRG-OD LIPE-MIMO KORDINA
KONEC
BEVKOVA ULICA (GORNJI DEL)
660314
BEVKOVA ULICA
660312
PEŠPOT NA STARI GRAD
PL. DOM
KAJUHOVA POT
KONEC
METALKA-OŠ. FRANA ALBREHTA
KONEC

70
69
271
63
274
63
68
62
66
318
309
146
309
247
232
143
157
206
201
200
191
175
216
45
679
197
259
158
232
27
100
260
183
535
182
326
190
118
68
88
257
377
94
327
58
121
53
580
250
67
101
204
108
94
822
83
276
519
247
526
772
262
134

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
PEŠ
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

660215
660216
660221
660222
660223
660224
660225
660226
660227
660231
660233
660234
660235
660236
660241
660242
660243
660244
660245
660246
660251
660252
660253
660254
660261
660262
660263
660264
660265
660266
660267
660268
660271
660272
660273
660274
660275
660276
660277
660278
660281
660282
660291
660292
660293
660294
660295
660296
660297
660301
660302
660303
660304
660305
660306
660307
660311
660312
660313
660314
660315
660331
660332
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

160011
160011
160011
160011
660341
660344
660345
660346
660341
660354
660353
660353
160011
660351
660354
660341
660348
660354
660354
160541
160541
660361
660363
660363
160031
660376
660371
660372
660376
660363
160031
160031
160031
160541
160541
160541
660663
160031
160541
660673
160541
160541
660672
160541
SKUPAJ

ŠOLSKA ULICA
KONEC
ŠUTNA-GLAVNI TRG (do pošte)
160541
EKSLERJEVA ULICA
HŠ 8
MUZEJSKA POT
HŠ 5
ZAPRICE
HŠ 6
KOLODVORSKA ULICA
660341
STRELIŠKA ULICA
HŠ 16
ZAPRICE
HŠ 4
SAMOSTANSKA ULICA
660361
PREŠERNOVA-TRG SVOBODE (Vezna)
660356
ŠUTNA- ULICA JOSIPA MOČNIKA
660341
NA PRODU
HŠ 6
USNJARSKA CESTA
660354
PARMOVA ULICA-TRG SVOBODE-JAPLJEVA ULICA
660341
SADNIKARJEVA ULICA
660341
PREŠERNOVA ULICA (Od Glavnega trga do avtobusne postaje) HŠ 13
PREŠERNOVA
HŠ 2A
PETRUŠKOVA POT
660341
RASPOV PREHOD
ŽUP. CERKEV
FRANČIŠKANSKI TRG
160541
MEDVEDOVA ULICA (Mimo Modne hiše)
HŠ 5B
POT NA POLJANE
HŠ 19
KETTEJEVA ULICA
160031
LEVSTIKOVA ULICA
160031
ŽALE
KONEC
ŽALE
660371
ŽALE
HŠ 17
ŽALE
660371
ŽALE-ŠLAKARJEVA POT
660348
ŽALE
660375
TUNJIŠKA CESTA 9A
HŠ 9A
TUNJIŠKA CESTA 9
HŠ 9A
TUNJIŠKA CESTA 11
HŠ 11
FUŽINE-KIK
660661
FUŽINE-KOČNA
KONEC
FUŽINE
HŠ 2
MEDVEDOVA 25 (Poka)
KONEC
FUŽINE (Stanovanjski bloki)
KONEC
ŽEBLJARSKA POT
HŠ 19
ŽEBLJARSKA POT-BRV ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO
KONEC
TOMŠIČEVA UL.-TRG PRIJATELJSTVA-MAISTROVA UL.
160541
GREGORČIČEVA ULICA
660673
ŽEBLJARSKA POT-HOLCAR
HŠ 6
PREČNA ULICA
660673
31623

226
570
203
233
193
335
359
90
135
53
112
114
557
531
72
133
110
66
67
257
119
684
423
282
986
1022
173
114
342
207
133
83
139
394
35
133
23
70
136
185
228
101
45
138

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
PEŠ
V
PEŠ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

660333
660341
660342
660343
660344
660345
660346
660347
660348
660349
660351
660352
660353
660354
660355
660356
660357
660358
660359
660361
660362
660363
660365
660366
660371
660372
660373
660374
660375
660376
660377
660378
660379
660661
660662
660663
660664
660665
660671
660672
660673
660674
660675
660676

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

644
644
644
644
644
644
644
644
72031

DRNOVO
SONČNA ULICA
GUBČEVA ULICA
NOVA POT
ZELENA POT
OREHOVA ULICA
LIVADA
NOŽIŠKA ULICA
NOŽIŠKA ULICA

HŠ 12
HŠ 13
HŠ 13
HŠ 13
HŠ 5
HŠ 13
HŠ 11
72031
HŠ 23

176
200
158
170
129
162
158
118
169

V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0

660011
660012
660013
660014
660015
660016
660017
660021
660022
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

72031
72031
72031
72031
72031
72031
72031
644
1060711
644
644
660041
660045
660043
644
644
644
660052
660053
160721
160721
160721
660062
660062
644
160721
71082
660071
660074
660071
71082
660075
660073
71082
660074
660081
660081
660081
72082
72082
71082
72082
72082
225
72081
72081
660102
160511
160511
660112
160511
160511
160511
160011
160011
160511
660124
160511
160011
160011
160011
160511
660131
660131
660131
660131

PRIMOŽEVA ULICA
HŠ 9
SPODNJI LOG
HŠ 9
OBRTNIŠKA ULICA
HŠ 14
GMAJNA
HŠ 8
PIBERNIKOVA CESTA
HŠ 17
PIBERNIKOVA CESTA
HŠ 9
TRG PADLIH BORCEV
HŠ 3
KOLENČEVA POT
HŠ 19
POT IZ VASI
HŠ 18
TRATA
HŠ 8
JERANOVA ULICA
160711
GRINTOVŠKA CESTA
160711
ŠTAJERSKA ULICA
660041
ŠTAJERSKA ULICA
HŠ 14
POLJSKA CESTA
HŠ 11
MLINARSKA ULICA
160721
HABJANOVA ULICA
HŠ 6
HABJANOVA ULICA
HŠ 24
HABJANOVA ULICA
HŠ 9
RADOMELJSKA CESTA
HŠ 2
GORNJI LOG
644
GORNJI LOG
160721
GORNJI LOG
660061
GORNJI LOG
HŠ 8
KOROŠKA CESTA
HŠ 7
BISTRIŠKA CESTA (del)
KONEC
VOLČJI POTOK-PRODAJNI CENTER ARBORETUM-GRČAR 660074
VOLČJI POTOK-OREŠNIK JERNEJ
KONEC
VOLČJI POTOK-JERMAN METOD
71082
VOLČJI POTOK-DO KOZOLCA ROPE
660075
VOLČJI POTOK-KUŠTER-KOZOLEC ROPE
660081
VOLČJI POTOK-DO CERKVE
HŠ 15
VOLČJI POTOK-PEŠPOT
CERKEV
VOLČJI POTOK–PERIČ, DOLENC
HŠ 2B
VOLČJI POTOK-KOZOLEC ROPE-GRABEC
660082
VOLČJI POTOK-ŠUŠTAR
72082
VOLČJI POTOK-SAMEC
KONEC
VOLČJI POTOK
HŠ 42A
VOLČJI POTOK-ŠAVEL
660082
VOLČJI POTOK-PELINOVEC
71082
VOLČJI POTOK-PELINOVEC
660092
VOLČJI POTOK-NOVA VAS
HŠ 38
VOLČJI POTOK- NOVA VAS
HŠ 39I
VOLČJI POTOK-CEGLAR-JERNAČ
HŠ 27
RUDNIK PRI RADOMLJAH- SPODNJI RUDNIK (Grabec)
HŠ 5
RUDNIK PRI RADOMLJAH- SPOMENIK-ČEREN
HŠ 10
RUDNIK PRI RADOMLJAH-SPOMENIK-GRDAU
HŠ 9
PODGORJE
HŠ 120
PODGORJE
HŠ 105
PODGORJE
HŠ 106A
PODGORJE
HŠ 76
PODGORJE
HŠ 70
PODGORJE-JURKOV HRIB
160511
PODGORJE
160511
PODGORJE
KONEC
PODGORJE-VERBOLE
HŠ 30F
PODGORJE
HŠ 34B
PODGORJE-ZORMAN
HŠ 29D
PODGORJE
160511
PODGORJE-CVIREN
160511
PODGORJE-NAROBE
160511
PODGORJE-ŽURBI
160511
PODGORJE-LAVRIČ
HŠ 26D
PODGORJE
HŠ 27
PODGORJE-CERKEV-VODNI ZBIRALNIK
KONEC
PODGORJE
160011

128
106
155
85
112
108
131
163
202
132
83
303
246
74
253
200
104
186
38
155
198
135
76
54
118
76
545
106
392
183
416
103
109
116
368
135
87
140
44
649
242
185
147
336
651
1358
1396
237
173
96
208
158
546
419
288
132
167
101
340
307
143
478
78
47
224
696

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
PEŠ
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

660023
660024
660025
660026
660027
660028
660029
660031
660032
660033
660041
660042
660043
660044
660045
660051
660052
660053
660054
660061
660062
660063
660064
660065
660067
660066
660071
660072
660073
660074
660075
660076
660077
660078
660081
660082
660083
660084
660085
660091
660092
660093
660094
660095
660101
660102
660103
660111
660112
660113
660114
660115
660116
660121
660122
660123
660124
660125
660126
660127
660128
660131
660132
660133
660134
660135
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

160021
160031
160031
160041
160031
660384
660384
39720
39720
160041
160031
160031
660392
660392
39801
39801
660384
660392
160031
160031
660404
225
39801
660405
39801
160031
39801
39801
39801
39801
660454
660421
660421
660454
160081
160081
160081
160081
160081
660453
660421
660453
660453
660462
160081
225
160081
660471
660741
225
225
160081
660473
660474
923
160081
660481
660481
660481
660481
160081
160081
225
160101
660491
225

CESTA NA KAMNIŠKI STARI GRAD
TUNJICE
TUNJICE
TUNJICE-SREDNJI VRH
TUNJIŠKA MLAKA-TUNJICE-VINSKI VRH
TUNJICE-BUKOVNIK
TUNJICE
TUNJICE
TUNJICE
TUNJICE
TUNJIŠKA MLAKA-OGRIN
TUNJIŠKA MLAKA
TUNJIŠKA MLAKA-KOŠIŠE
TUNJIŠKA MLAKA
TUNJIŠKA MLAKA
TUNJIŠKA MLAKA-LANIŠE 1
TUNJICE-DO CERKVE
TUNJIŠKA MLAKA
KOŠIŠE
KOŠIŠE
KOŠIŠE
KOŠIŠE-KIK
KOŠIŠE
KOŠIŠE
KOŠIŠE
KOŠIŠE
LANIŠE
LANIŠE
LANIŠE
LANIŠE
BISTRIČICA-ZAKAL
ZAKAL
ZAKAL
ZAKAL
KLMENČEVO
OKROGLO
BISTRIČICA
BISTRIČICA-OKROGLO
BISTRIČICA
ZAKAL-BISTRIČICA
BISTRIČICA-ZAKAL (Prapretno)
BISTRIČICA-NOVO NASELJE
BISTRIČICA-ZAKAL 1
KREGARJEVO-GRADIŠEK
KREGARJEVO
STAHOVICA-PRODNIK (most)
ŽUPANJE NJIVE
ŽUPANJE NJIVE
ŽUPANJE NJIVE
ŽUPANJE NJIVE-HAFNER
ŽUPANJE NJIVE
ŽUPANJE NJIVE
ŽUPANJE NJIVE-DO CESARJA
ŽUPANJE NJIVE-GRADIŠEK
STAHOVICA-PREKLET
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
ZAGORICA NAD KAMNIKOM-DO CERKVE
ZGORNJE STRANJE
ZGORNJE STRANJE
ZGORNJE STRANJE
ZGORNJE STRANJE

660321
660381
660382
660383
660384
660385
660386
660387
660388
660389
660391
660392
660393
660394
660395
660396
660397
660398
660401
660402
660403
660404
660405
660406
660407
660408
660411
660412
660413
660414
660421
660422
660423
660424
660431
660441
660451
660452
660453
660454
660455
660456
660457
660461
660462
660463
660471
660472
660473
660474
660475
660476
660477
660478
660479
660481
660482
660483
660484
660485
660486
660487
660491
660492
660493
660494
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Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

HŠ 6
HŠ 43
HŠ 18
660382
KONEC
HŠ 7
HŠ 12
HŠ 28
HŠ 30
HŠ 15
KONEC
HŠ 1
660405
HŠ 5
HŠ 4
HŠ 1
CERKEV
HŠ 5C
660402
660401
660401
660403
660404
HŠ 19
HŠ 20
HŠ 13
HŠ 4
KONEC
MEJA O.
HŠ 9
660422
39801
HŠ 13
HŠ 14
HŠ 4
HŠ 4
660452
HŠ 1
660424
660421
HŠ 8
KONEC
HŠ 1
HŠ 12
HŠ 15
160081
660472
HŠ 17
HŠ 18A
HŠ 45 D
HŠ 27
HŠ 4B
HŠ 19
HŠ 30
HŠ 23
660484
HŠ 8C
HŠ 12D
HŠ 18
HŠ 17
HŠ 6A
CERKEV
160101
HŠ 31A
KONEC
HŠ 11

1922
198
597
610
1389
618
145
165
127
258
832
579
1032
278
310
898
164
159
556
833
1031
466
1659
213
357
91
325
448
53
213
887
589
335
409
748
530
956
1973
312
467
932
127
298
753
703
57
500
355
435
595
555
164
195
109
92
216
259
119
414
35
144
134
240
169
126
149

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

660495
660496
660501
660502
660503
660504
660505
660511
660512
660513
660514
660515
660521

225
225
160101
225
660502
160071
225
160071
160071
160071
160071
160071
923

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

660522
660523
660531
660534
660541
660542
660543
660551
660552
660553
660554
660555
660556
660561
660562
660563
660564
660565
660566
660567
660568
660569
660571
660572
660573
660574
660581
660582
660583
660591
660601
660602
660603
660611
660612
660613
660614
660621
660622
660631
660632
660633
660634
660635
660636
660637
660638
660641
660642
660643
660644
660645

923
225
660521
225
225
225
225
225
225
225
160051
160051
225
160051
660561
660562
160051
160051
660562
160051
160051
160051
660581
660571
660571
660571
160781
660581
160781
660571
160091
160091
160091
160771
160051
160051
160051
160771
160771
160051
160771
660631
660632
660632
160771
660632
660632
160051
660646
160051
660643
160051

ZGORNJE STRANJE
ZGORNJE STRANJE
SPODNJE STRANJE-ZAKAL
SPODNJE STRANJE
SPODNJE STRANJE
SPODNJE STRANJE
SPODNJE STRANJE
STOLNIK
STOLNIK
STOLNIK
STOLNIK
STOLNIK-PAVLIČ
STAHOVICA-VEGRAD-ZG. PRAPRETNO-PRELESJE
POD SV. PRIMOŽEM
STAHOVICA-KLUS
ČRNA PRI KAMNIKU-PRI BLOKIH
ČRNA PRI KAMNIKU (SP. PRAPRETNO)
ČRNA PRI KAMNIKU
POTOK V ČRNI-LEVAK
POTOK V ČRNI
POTOK V ČRNI
GODIČ-NA GMAJNO
GODIČ-MIMO HŠ 25, 24 (MALI)
GODIČ-RUDAN
GODIČ-JERAS
GODIČ-ISKRA (MOŠNIK)
GODIČ-ŠTRITOF
GODIČ-OB RIBNIKU DO MAJNIKA
GODIČ-HUMAR-ZLATNAR
GODIČ-MLAKAR
GODIČ-GRAMOZNICA-URANKAR
GODIČ-OB DREVESNICI
GODIČ-PUČNIK
GODIČ-MIMO KAPELE
GODIČ-VIDMAR
GODIČ-PRODNIK
VODICE NAD KAMNIKOM-BREZJE NAD KAMNIKOM
BREZJE NAD KAMNIKOM
BREZJE NAD KAMNIKOM
BREZJE NAD KAMNIKOM
GODIČ-KRŠIČ-VODICE NAD KAMNIKOM
KRŠIČ
GODIČ-KRŠIČ-(Brezovica)
VODICE NAD KAMNIKOM-(Vajnar)
OŠEVEK-VODICE NAD KAMNIKOM (Samotni mlin)
BRIŠE-TUČNA
OŠEVEK-SUŠNIK
ZDUŠA-BREG
ZDUŠA VAS-DO GAMSA
ZDUŠA-BURJA
ZDUŠA-PLAHUTNIK
JERANOVO-RIBOGOJNICA
JERANOVO
CESTA TREH TALCEV
CESTA TREH TALCEV
CESTA TREH TALCEV
CESTA TREH TALCEV
CESTA TREH TALCEV
CESTA DR. TINETA ZAJCA
ULICA ANTONA KOTARJA MARTINA
CESTA DR. TINETA ZAJCA
POLČEVA POT
MOLKOVA POT-KRT
POLČEVA POT-MIMO CERKVE IN POKOPALIŠČA
POLČEVA POT-ŽALNA VEŽICA
POT V GOZD MIMO MEKINJSKEGA SAMOSTANA

Uradni list Republike Slovenije
Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

HŠ 50
HŠ 67
HŠ 15
160101
HŠ 40
160101
HŠ 33B
HŠ 14
HŠ 12
HŠ 18
160071
HŠ 1

174
100
1946
225
184
278
77
716
184
211
228
247

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HŠ 25
HŠ 27
HŠ 16B
HŠ 21
HŠ 19
HŠ 2
HŠ 7
HŠ 8
HŠ 1A
225
HŠ 26B
HŠ 32A
HŠ 43
HŠ 1
HŠ 44
HŠ 65I
HŠ 65G
HŠ 45
160781
HŠ 65B
HŠ 55
HŠ.46
HŠ 79F
660573
HŠ 49
KONEC
HŠ 34
660591
HŠ 2
HŠ 1
HŠ 3
HŠ 4
HŠ 5
HŠ 8
KONEC
KONEC
HŠ 4
HŠ 3
HŠ3A
HŠ 4
160771
660641
HŠ 28B
HŠ 12B
HŠ 8B
660632
HŠ 12
660636
660646
HŠ 10
HŠ 14
KONEC
HŠ 46

2553
85
196
423
265
71
465
247
633
114
117
197
230
184
287
207
111
541
371
102
109
50
94
854
800
263
402
1418
282
490
284
2223
426
50
324
753
125
154
129
80
441
341
72
54
59
134
169
186
319
112
232
150
229

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uradni list Republike Slovenije
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

225
660646
660645
225
160061
160061
160061
160061
225
225
225
160061
160061
660711
414
160061
414
660691
660692
660691
660691
660691
660696
660696
414
160061
160061
160061
414
660771
660771
660713
414
414
225
225
225
225
225
660724
660724
660727
160021
661011
160021
160021
661031
72013
72013
72013
160021
160021
160021
160021
160021
414
661061
414
661061
414
414
414
661073
661074
414
414

MOLKOVA POT-MIMO ZARJE
MOLKOVA POT-KEMOSTIK
CANKARJEVA CESTA-PINTAR, RESNIK
PRAŠNIKARJEV DREVORED
NEVELJSKA POT
NEVELJSKA POT-PRAŠNIKARIJA
NEVELJSKA POT
DRNOVŠKOVA POT-IZ NEVELJSKE POTI
DRNOVŠKOVA POT-IZ CANKARJEVE CESTE
DOM STAREJŠIH OBČANOV
MEKINJE-CANKARJEVA C. 21
NEVLJE-OŠEVEK-KUŽNA
NEVLJE-DO CERKVE
NEVLJE-OD CERKVE DO ŠOLE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NEVLJE (mimo Svetica)
NEVLJE-CAFUTA
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NOVO NASELJE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NOVO NASELJE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NOVO NASELJE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NOVO NASELJE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NOVO NASELJE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NOVO NASELJE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NOVO NASELJE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NOVO NASELJE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-ŽLINDRA
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-DOBROVOLJC
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-BIRK
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-SPRUK
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-R2 414-DO ŠOLE
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-SITAR
VRHPOLJE PRI KAMNIKU
VRHPOLJE PRI KAMNIKU
VRHPOLJE PRI KAMNIKU
VRHPOLJE PRI KAMNIKU
KAMNIŠKA BISTRICA
KAMNIŠKA BISTRICA
KAMNIŠKA BISTRICA
KAMNIŠKA BISTRICA
KAMNIŠKA BISTRICA
KAMNIŠKA BISTRICA
KAMNIŠKA BISTRICA
KAMNIŠKA BISTRICA
TREBELNO PRI PALOVČAH
TREBELNO PRI PALOVČAH
ZGORNJE PALOVČE
SPODNJE PALOVČE
SPODNJE PALOVČE
SPODNJE PALOVČE
SPODNJE PALOVČE
SPODNJE PALOVČE-VRANJA PEČ
SPODNJE PALOVČE
VRANJA PEČ
VRANJA PEČ
VELIKA LAŠNA
VELIKA LAŠNA
POTOK-APLENČAR-VELIKA LAŠNA
POTOK-VELIKA LAŠNA-KRESAČ
POTOK–HŠ 1
POTOK-KOVAČ
LOKE V TUHINJU-DROLC
LOKE V TUHINJU-KLOBČAR
LOKE V TUHINJU-VOBOVŠE
LOKE V TUHINJU-NOVO NASELJE
LOKE V TUHINJU-NOVO NASELJE
LOKE V TUHINJU-VAŠČAR
LOKE MIMO CERKVE

660646
660647
660648
660651
660652
660653
660654
660655
660656
660657
660658
660681
660682
660683
660684
660685
660691
660692
660693
660694
660695
660696
660697
660698
660701
660702
660703
660704
660711
660712
660713
660714
660715
660716
660721
660722
660723
660724
660725
660726
660727
660728
661011
661012
661021
661031
661032
661033
661034
661035
661036
661041
661042
661051
661052
661061
661062
661063
661064
661071
661072
661073
661074
661075
661076
661077
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Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

660641
HŠ 15
KONEC
160061
HŠ 11
KONEC
HŠ 22
HŠ 7
HŠ 6
HŠ 19
HŠ 21
HŠ 13
KONEC
660682
160061
HŠ.34C
HŠ 54
HŠ 68
HŠ 54
HŠ 81
HŠ 89
HŠ 108
HŠ 96
HŠ 104
KONEC
HŠ 141
HŠ 128
HŠ 36
160061
HŠ 224
HŠ 212
HŠ 206
HŠ 259
HŠ 280
225
HŠ 2
HŠ 4B
660726
660724
KONEC
KONEC
KONEC
HŠ 4
HŠ 2
160021
KONEC
HŠ 3
HŠ 13
HŠ 18
HŠ 2A
KONEC
HŠ 9
HŠ 27
KONEC
KONEC
160021
HŠ 7
HŠ 1
HŠ 14
HŠ 22B
HŠ 24
HŠ 6
HŠ 3J
HŠ 3F
HŠ 4
414

303
203
100
371
94
172
48
175
132
460
33
782
199
225
402
114
282
92
71
91
83
153
92
89
151
132
99
65
545
113
105
49
149
179
3456
468
172
1955
995
889
1400
1533
954
157
334
321
144
427
285
1255
166
206
444
185
535
2607
181
194
218
94
762
732
442
89
253
120

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

414
414
414
414
414
414
661086
661086
414
414
161011
161011
161011
161011
161011
161011
161011
414
414
414
414
414
161021
161021
661133
661132
161041
161041
161021
161021
161031
161031
161031
661163
661164
661163
225
225
225
225
225
161161
161181
225
661191
661191
661191
661191
661191
661196
225
225
661201
661201
225
661205
161041
161061
161061
161061
161041
161041
161041
161041
161041
161061
414
414
414
414

SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-ŠUŠTAR
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-VRTAČNIK
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-KD
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-ZORE
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-POVEZOVALNA
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-POVEZOVALNA
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-ZAPLEČJE
PODHRUŠKA-HOMAR
PODHRUŠKA-PODGORA
POREBER
POREBER
POREBER
POREBER-MARKOVO
POREBER
HRIB PRI KAMNIKU
HRIB PRI KAMNIKU
SOTESKA-BOŽIČ
SOTESKA-STRMEC
VIR PRI NEVLJAH
MARKOVO-ŠUŠTAR
MARKOVO-NOVO NASELJE
MARKOVO (KOTNIK)
MARKOVO-ROŽIČNO
ROŽIČNO
ROŽIČNO
SELA PRI KAMNIKU
SELA PRI KAMNIKU-ROŽIČNO
STUDENCA
STUDENCA
GOZD
GOZD
GOZD
GOZD
GOZD
GOZD
ŽAGA-PODSTUDENEC
PODSTUDENEC
PODSTUDENEC
PODSTUDENEC
PODSTUDENEC
RAKOV ROB-PL. KISOVEC
RAKOV ROB-PODKRAJNIK
KRIVČEVO
KRIVČEV
KRIVČEVO
KRIVČEVO
KRIVČEVO-ZAVRH PRI ČRNIVCU
KRIVČEVO
KRIVČEVO
KALIŠE-ZAVRH PRI ČRNIVCU
KALIŠE
KALIŠE-ZAVRH PRI ČRNIVCU
KALIŠE
PODLOM-KALIŠE
KALIŠE
TROBELNO
BELA PEČ-ROBELNO
SOVINJA PEČ
BELA PEČ
BELA PEČ
ZNOJILE
ŽUBEJEVO-DOLINA
ŽUBEJEVO
ŽUBEJEVO
SNOVIK-KOČEVO (BELA PEČ št. 2)
BUČ-PIRŠEVO
BUČ
BUČ
BUČ

661081
661082
661083
661084
661085
661086
661087
661088
661091
661092
661101
661102
661103
661104
661105
661111
661112
661121
661122
661123
661124
661125
661131
661132
661133
661134
661141
661142
661151
661152
661161
661162
661163
661164
661165
661166
661171
661172
661173
661174
661175
661181
661182
661191
661192
661193
661194
661195
661196
661197
661201
661202
661203
661204
661205
661206
661211
661221
661222
661231
661232
661241
661251
661252
661253
661261
661271
661272
661274
661275

Uradni list Republike Slovenije
Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

HŠ 26
HŠ 25
HŠ 5
414
HŠ 4
414
HŠ 43
HŠ 20
HŠ 10
HŠ 2
HŠ 9
HŠ 8
HŠ 3C
161021
KONEC
HŠ 6
KONEC
HŠ 7
HŠ 72
HŠ 3
HŠ 2I
HŠ 2F
4E
161040
HŠ 10
HŠ 9
HŠ 1
HŠ 11
HŠ 9
HŠ 2A
HŠ 44
KONEC
HŠ 32
KONEC
KONEC
KONEC
HŠ 12
HŠ 14
KONEC
KONEC
HŠ 2
KONEC
KONEC
661196
HŠ 8
HŠ 16
KONEC
HŠ 7
HŠ 18
HŠ 21
HŠ 5
661201
KONEC
KONEC
HŠ 12A
KONEC
KONEC
161041
HŠ 1
661231
KONEC
161041
HŠ 5
KONEC
KONEC
HŠ 2
HŠ 2
HŠ 6
HŠ 13
HŠ 29B

504
256
194
117
95
404
140
608
250
508
398
181
224
1295
217
352
430
138
627
153
211
64
94
1661
311
67
225
354
519
63
118
224
1372
187
149
271
870
353
357
151
464
2653
1634
1977
313
182
358
697
264
967
981
155
263
396
730
279
377
954
239
2204
275
367
562
319
230
963
798
270
121
141

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LUČE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uradni list Republike Slovenije
Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

414
414
160021
235011
661282
661283
161151
161061
161151
161151
661294
161151
161151
161151
414
661311
414
661311
414
661311
661321
161071
161071
661316
661321
414
161071
161071
414
661343
414
161081
414
661347
161121
161121
161121
161131
661371
661371
161071
161081
161081
161081
161081
161081
414
661391
661391
414
661401
661401
414
414
414
414
414
107083
161091
161091
161091
161091
414
107083
107083
107083
414
414
414
661463

BUČ
BUČ
VASENO-SIDOL
SIDOL
JEVNIK-SIDOL
SIDOL
HRUŠEVKA-PODBREG
SNOVIK-MEJAČ
HRUŠEVKA-PRAPROČE V TUHINJU
RAVNE PRI ŠMARTNEM-PRAPROČE V TUHINJU
RAVNE PRI ŠMARTNEM-SENDOLC
RAVNE PRI ŠMARTNEM
RAVNE PRI ŠMARTNEM-MIKLAVŽ NAD GRADIŠČEM
RAVNE PRI ŠMARTNEM
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU-KLJUČ
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU-KOSTANJ
ŠMARTNO V TUHINJU-GRADIŠČE V TUHINJU
GRADIŠČE V TUHINJU
STEBLJEVEK-VRHAČ
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
PŠAJNOVICA
PŠAJNOVICA
GABROVNICA
MALI RAKITOVEC-VELIKI RAKITOVEC
VELIKI RAKITOVEC
VELIKI RAKITOVEC
STARA SELA-ZGORNJI TUHINJ
ZGORNJI TUHINJ-LANIŠE
ZGORNJI TUHINJ
ZGORNJI TUHINJ
ZGORNJI TUHINJ
ZGORNJI TUHINJ–VEZNA
MALI HRIB
MALI HRIB
MALI HRIB
VELIKI HRIB
VELIKI HRIB
VELIKI HRIB
VELIKI HRIB
VELIKI HRIB-CIRKUŠE V TUHINJU
CIRKUŠE V TUHINJU
LIPLJE-PECMAN
GOLICE
GOLICE
GOLICE–HŠ 9
GOLICE
GOLICE
GOLICE
ČRNI VRH V TUHINJU
ČEŠNJICE V TUHINJU
ČEŠNJICE V TUHINJU
ČEŠNJICE V TUHINJU
ŠPITALIČ-PETERŽIVEC
ŠPITALIČ-PUSTOTNIK
ŠPITALIČ-KISOVŠEK
ŠPITALIČ

661276
661277
661281
661282
661283
661284
661291
661292
661293
661294
661301
661303
661304
661305
661311
661312
661313
661314
661315
661316
661317
661318
661319
661321
661322
661331
661341
661342
661343
661344
661345
661346
661347
661348
661351
661352
661361
661371
661372
661373
661381
661382
661383
661384
661385
661386
661391
661392
661393
661401
661402
661403
661404
661405
661411
661421
661431
661432
661433
661434
661435
661436
661441
661451
661452
661453
661461
661462
661463
661464
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Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

HŠ 30
HŠ 25
661284
661281
661281
KONEC
HŠ 1
HŠ 6
KONEC
HŠ 2
HŠ 1
161151
CERKEV
HŠ 11
414
KONEC
661311
661311
661311
HŠ 35
HŠ 45
HŠ 31
HŠ 2
661322
HŠ 11
661345
HŠ 31
KONEC
HŠ 20A
HŠ 4G
HŠ 28
HŠ 16F
HŠ 23
HŠ 23B
HŠ 12
HŠ 3
HŠ 9
661372
HŠ 7
HŠ 3
661382
KRIŽ
661382
KONEC
HŠ 45
161091
661393
HŠ 8
HŠ 9
HŠ 11
HŠ 5A
HŠ 8
HŠ 1
HŠ 5
KONEC
HŠ 5
HŠ 5B
HŠ 2
HŠ 9
KONEC
HŠ 17A
HŠ 19
HŠ 1
HŠ 19
661451
HŠ 4C
HŠ 22
HŠ 20
HŠ 19
HŠ 15

127
311
1809
911
301
136
486
900
639
1072
78
1580
1165
386
602
340
217
170
61
207
79
207
740
2194
507
1989
96
174
238
74
1216
247
132
79
211
119
619
1227
138
76
939
1715
580
359
109
351
805
71
101
745
195
106
216
986
518
2801
89
185
112
162
148
324
1259
168
239
193
1568
818
1240
296

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap. št. Št. ceste
ali odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

661463
282121
282121
282121
282121
107083
414
414
414
414
161101
161101
161101
161101
282121
282121
661492
282121
282121
414
414
414
414
661504
414
414
414
161101
161101
661511
414
161101
161101
161101
414
661517
414
161111
661521
161111
161111
161111
661525
661526
10

ŠPITALIČ-ZOBAVA
ŠPITALIČ
ŠPITALIČ-DOLINA
ŠPITALIČ
ŠPITALIČ-OKROG PRI MOTNIKU
OKROG PRI MOTNIKU
ŠPITALIČ-BELA (LIPOVEC)
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA-NADLISTNIK
BELA-JERNAČ
ŠPITALIČ
ŠPITALIČ
MOTNIK
MOTNIK
MOTNIK
MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK
MOTNIK DO ŠOLE
MOTNIK
MOTNIK
MOTNIK-ŠUŠMARSKA ULICA
MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK
ZGORNJI MOTNIK
ZGORNJI MOTNIK
ZGORNJI MOTNIK-LOKA
ZGORNJI MOTNIK
ZGORNJI MOTNIK-SROBOTNO
ZGORNJI MOTNIK-VRH
ZGORNJI MOTNIK-BREZOVICA
ZGORNJI MOTNIK
ZGORNJI MOTNIK
ZAJASOVNIK-BELA
BEL
ZAJASOVNIK–STRMEC
ZAJASOVNIK
ZAJASOVNIK
ZAJASOVNIK
ZAJASOVNIK
ZAJASOVNIK-NOVAK
SKUPAJ

661465
661466
661467
661468
661471
661472
661481
661482
661483
661484
661485
661486
661487
661488
661491
661492
661493
661494
661495
661501
661502
661503
661504
661505
661506
661507
661508
661509
661511
661512
661513
661514
661515
661516
661517
661518
661519
661521
661522
661523
661524
661525
661526
661527
661528

8. člen
Direkcija Republike Slovenije za ceste je dala h kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, pozitivno mnenje, št. 347-05-144/98-03, z dne 20. julija 1998, v
skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97).
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
občinskih cestah na območju Občine Kamnik (Uradni vestnik Gorenjske, št.17/72).
10. člen
Grafični del kategorizacije javnih cest v Občini Kamnik
je prikazan na pregledni karti v merilu 1: 25.000 in je na
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Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini (v m)

HŠ 18
414
HŠ 41
HŠ 27
107083
HŠ 13
HŠ 26
HŠ 5
HŠ 25
HŠ 22
HŠ 17
HŠ 19
HŠ 10
HŠ 11
HŠ 6
HŠ 9
HŠ 7
HŠ 44
HŠ 45
414
HŠ 3
HŠ 4A
661512
HŠ 8
414
661506
414
HŠ 9
661512
161101
HŠ 19
HŠ 5
161101
HŠ 12
HŠ 13
HŠ 15
HŠ 18B
HŠ 29
HŠ 31
HŠ 2
HŠ 9
HŠ 7
HŠ 3
HŠ 4
HŠ 5

773
237
737
701
2484
186
1970
477
373
285
143
423
527
92
679
722
113
134
110
361
178
308
597
73
298
379
139
1196
741
2389
95
135
507
178
1286
94
85
1380
187
265
126
551
828
144
82
199.188

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

vpogled na Oddelku za okolje in prostor občine Kamnik,
Glavni trg 24.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34301-0037/97
Kamnik, dne 19. maja 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
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KRIŽEVCI
2712. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Križevci

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 7. seji dne
29. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990
za območje Občine Križevci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 7/87) dopolnjenega v letu 1987
(Uradni list SRS, št. 28/87) in v letu 1992 (Uradni list RS, št.
24/92) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 7/87), dopolnjenega v letu 1987
(Uradni list SRS, št. 28/87) in v letu 1992 (Uradni list RS, št.
24/92) (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan) ter že prilagojenih obeh planskih dokumentov za območje Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 15/99), ki se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju
Občine Križevci.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se dopolni poglavje 4.8. Promet in
zveze in sicer se doda besedilo: Zgradila se bo nova avtocesta
Maribor–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci po izbrani trasi preko severnega dela Občine Križevci z vsemi vzporednimi objekti kot so: priključek “Vučja vas” na prečkanju regionalne ceste R 1-230, most in viadukt čez reko Muro, deviacije
vseh cest, ki bodo prekinjene z avtocesto ter vsi podvozi, nadvozi in prepusti na avtocesti in deviiranih cestah.
3. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Ljutomer za območje Občine Križevci in sicer karte v
merilu 1:25000 s tematiko Zasnova namenske rabe in Zasnova
prometa, ter karti v merilu 1:5000 z oznako Radgona 48 in 49,
ki sta istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana.
4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem planu se dopolni poglavje 7.3.1. Promet
in zveze – Cestno omrežje in sicer se doda besedilo: Predvidena je gradnja avtoceste Maribor–slovensko madžarska meja, z
vsemi pripadajočimi objekti, za kar se bodo rezervirala ustrezna
zemljišča.
5. člen
Doda se novo podpoglavje 9.4. Programska zasnova za
gradnjo avtoceste na odseku Vučja vas–Beltinci.
Območje obdelave
Odsek AC se na območju Občine Križevci začne vzhodno
od železniške proge Ljutomer–G. Radgona, kjer jo prečka v
viaduktu skupaj z regionalno cesto R1-230. Trasa obravnavanega odseka skozi Občino Križevci je dolga 2 km in 26 m in
zavzame površino 30 ha in 52 arov. Avtocesta poteka v visokem
nasipu do 6 m večinoma preko kmetijskih zemljišč, ki so razvrščena v 1. in 2. območje, deloma tudi melioriranih. Od gozdnih
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površin prečka trasa le majhen gozdič vzhodno od Vučje vasi.
Pred občinsko mejo z M. Soboto poteka trasa preko vodovarstvenega pasu načrtovanega zajetja pitne vode v Vučji vasi. Nato
se nadaljuje proti severovzhodu proti Muri po zemljiščih v katastrski občini Vučja vas in Bučečovci preko parcel z naslednjimi
številkami:
K.o. Vučja vas
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 581/2, 591, 592, 593, 594/1, 596/1,
597/1, 604/4, 605/2, 605/4, 606/1, 607/2, 885, 890,
891, 896, 897, 926/1, 926/2, 927, 931/2, 931/3, 932,
934, 936, 937, 938, 939/1, 939/2, 940/1, 940/2, 941/1,
941/2, 944, 945/2, 946, 947, 948, 949, 950/1, 950/2,
951/2, 952, 953, 954, 955/2, 956, 957/3, 958/1, 958/2,
959/1, 959/2, 960/1, 960/2, 961/1, 961/2, 962/1, 962/2,
964/3, 972/1, 974, 975, 978, 979, 982, 983, 1011/3,
1021/2, 1028/5, 1029/1, 1029/2, 1035/1, 1035/2, 1103,
1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113,
1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1130.
Električno omrežje
Parcele številka 591*, 604/4, 606/1, 606/3, 1104*,
1105, 1106, 1114, 1115** (op.: * armirano betonski ali leseni
drogovi).
Vodovod
Parceli številka 1113, 1115.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 605/2, 605/4, 605/5, 922, 923/2, 926/3.
Kanalizacija
Parceli številka 1114, 1115.
K.o. Bučečovci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 1/3, 42/2, 43/1, 44, 45/1, 46/2, 920/1,
920/2, 922, 923/1, 923/2, 925/2, 926/1, 926/2, 926/4,
927/2, 927/3, 927/4, 974/1, 979/2, 987/1, 993/1, 993/5,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1063,
1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1069/3,
1070, 1071, 1072, 1111, 1112, 1113, 1130, 1131, 1132,
1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142,
1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1166, 1167, 1184,
1185, 1186, 1187, 1188/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191,
1192, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1230, 1233, 1234,
1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243/2, 1253.
Električno omrežje
Parcele številka 1053, 1063***, 1131, 1140*, 1141*,
1184*, 1240.
Vodovod
Parcele številka 1053, 1065, 1066, 1071.
Kanalizacija
Parcele številka 1063, 1065, 1066, 1071.
Tehnološki pogoji in omejitve
Trasa avtoceste je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna
cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Vertikalni
in horizontalni elementi so projektirani z upoštevanjem računske
hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij je 1500 m, minimalni vertikalni radij 15000 m, maksimalni vzdolžni sklon 2% in
maksimalni prečni sklon 3,50%.
Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m in sicer
4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m, srednji
ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna pasova širine 2,50 m in dve
bankini po 1 m.
Predvidene ureditve
Obravnavani odsek se začne v km 0+000, vzhodno od
železniške proge in poteka do občinske meje med občinama
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Križevci in M. Sobota oziroma do km 2+026. Obravnavani odsek AC je nadaljevanje AC iz smeri Ljubljana v smeri Lendave
oziroma državne meje z Madžarsko. V tej fazi je predviden priključek iz regionalne ceste pri Vučji vasi, prečkanje Mure in
gradnja do priključka “Lipovci”.
Na območju Občine Križevci je predvidena gradnja:
– avtoceste v dolžini 2,026 km,
– priključek “Vučja vas” oblikovan kot polovična deteljica,
– deviacija regionalne ceste R 1-230 Radenci–Ljutomer,
– deviacija krajevne ceste Bunčani–Vučja vas,
– deviacije poljskih poti in prečkanja AC z nadvozi,
– regulacija in prestavitev Samoričkega potoka (Virje),
– regulacija in čiščenje potoka Kozarica,
– pasivna protihrupna zaščita objektov v Vučji vasi.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Predvidena AC križa več infrastrukturnih objektov, ki jih bo
treba prestaviti oziroma ustrezno zaščititi. Ti so:
– prestavitev vodovoda Vučja vas–Bučečovci,
– prestavitev tlačnega voda kanalizacije v Vučji vasi,
– prestavitev DV 20 kV v Vučji vasi,
– prestavitev in zavarovanje krajevnega TT omrežja v Vučji
vasi.
Odvodnjavanje AC naj bo načrtovano z zaprtim kanalizacijskim sistemom in odtokom voda iz cestišča preko zaprtih zadrževalnikov z lovilci olj in iztokom v površinske vodotoke. Posebni
ukrepi zatesnitve so predvideni na območju prečkanja AC z
vodovarstvenim pasom načrtovanega zajetja.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Odsek AC Vučja vas–Beltinci poteka preko Občine Križevci pretežno skozi odprto kmetijsko intenzivno obdelano krajino.
Oblikovanje AC mora upoštevati krajinske značilnosti obstoječega prostora. Obcestni prostor naj bo čim bolj ozelenjen z nizko
in visoko vegetacijo, zlasti v območju priključka Vučja Vas in v
nadaljevanju, kjer AC poteka v visokem nasipu. Med vasjo in
priključkom je zaželena prav tako visoka vegetacija za vizualno in
protihrupno zaščito. Nizka grmovna zarast je zaželena tudi med
voznima pasovoma na AC.
Regulacije in prestavitve potokov morajo biti izvedene sonaravno, brežine strug je treba po končanem gradbenem posegu zasaditi z nizko in visoko vegetacijo.
Cestni objekti naj bodo oblikovani v skladu s krajinskimi
značilnostmi in funkcijami prometne ureditve. Nasipi AC naj bodo kar se da položni več kot 1:2. V območju visokih nasipov AC
je zaželeno zniževanje nasipov z bočnimi nasipi presežkov zemlje, ki bodo ostali na cesti.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter
drugih varovanih območij
Trasa AC ne posega v območje zavarovane naravne in
kulturne dediščine, pač pa prečka območje vodovarstvenega
pasu načrtovanega zajetja Vučja vas.
Na trasi je treba zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno
zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih zemljiščih.
Za prehajanje živali preko oziroma pod avtocestnim telesom je treba zagotoviti ustrezne prehode oziroma podhode v
okviru mostov ali prepustov za vode.
Zaradi možnosti uničenja neevidentirane arheološke dediščine je treba poskrbeti za ustrezen nadzor v času gradnje AC.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ob odsekih AC kjer se pričakuje prekomerna obremenitev
okolja s hrupom je treba predvideti pasivno oziroma aktivno
zaščito pred hrupom. V območju križevske občine je to na
območju Vučje vasi.
Za obdelovalce zemlje je treba zagotoviti ustrezno število
cestnih nadvozov preko AC v povezavi z obstoječimi poljskimi
potmi.
Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
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Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni tako,
da ne bo prihajalo do erozijske zemljišč. Vodnogospodarske
ureditve morajo zagotoviti varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Za gradnjo AC ni posebnih pogojev iz vidika obrambe.
Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta ter
določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih vplivov na
sestavine okolja. V LN morajo biti definirane tudi začasne prometne ureditve v času gradnje. Sestavni del lokacijskega načrta
mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati še
naslednje pogoje:
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč
na obeh straneh avtoceste,
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih prečka predvidena AC, in jih v primeru
poškodb zaradi gradnje ustrezno sanirati,
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in
jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin in
sanaciji ostalega poškodovanega terena,
– pred pričetkom del posneti obstoječe stanje vseh lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, jih
urediti in protiprašno zaščititi,
– nadomesiti komunalne objekte in naprave, ki v načrtu
niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani z
gradnjo avtoceste,
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in naprave, ki bodo poškodovani v času gradnje,
– za kmetijska zemljišča, ki jih avtocesta prečka in sosednja zemljišča je potrebno izvesti komasacije na podlagi ustreznih
načrtov.
6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega
plana in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000, navedeni že v 3. členu tega odloka, zaradi uskladitve namenskih
površin z dolgoročnim planom.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za območje Občine Križevci pričnejo veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/99
Križevci, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

MISLINJA
2713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mislinja

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 21. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski
svet občine Mislinja na 6. seji dne 19. 5. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Mislinja
1. člen
Prvi odstavek 7. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja (Uradni list
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RS, št. 27/96) se črta prvi odstavek in nadomesti z naslednjim
besedilom:
“Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.410 – dejavnost vozniških šol,
– M/80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– K/74.12 – računovodske in knjigovodske dejavnosti in
– H/55.51 – storitve menz.“
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 601-1/96
Mislinja, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

2714 . Odlok o javnih prometnih površinah in o ureditvi
cestnega prometa v Občini Mislinja

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 29/97), 17. člena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 30/98) ter 21. člena statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na
6. redni seji dne 19. 5. 1999 sprejel

ODLOK
o javnih prometnih površinah in o ureditvi cestnega
prometa v Občini Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok opredeljuje, ureja upravljanje, gradnjo, vzdrževanje, varstvo, nadzor in uporabo javnih prometnih površin ter
določa cestno prometno ureditev.
2. člen
Javne prometne površine so po tem odloku občinske ceste, odstavne površine, parkirišča ter površine za pešce.
3. člen
Občinske ceste so kategorizirane na lokalne ceste, javne
poti in javne poti za kolesarje. Lokalne ceste so ceste med
naselji in ceste v naselju z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen
Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet po
predhodni strokovni uskladitvi z Direkcijo RS za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih
cest. Občinski svet praviloma enkrat letno odloča tudi o spremembah kategorizacije občinskih cest.
5. člen
Javne prometne površine, ki so v lasti občine, so javno
dobro in so izven pravnega prometa. Na teh površinah so dovoljene služnosti za potrebe infrastrukturnih napeljav, vendar v
obsegu, ki bistveno ne posegajo v namembnost površin, in pod
pogoji, ki jih določi občina. Pogoji služnosti kakor tudi odškodnina za služnost se določi v pogodbi o služnosti.
6. člen
Prometne površine, katerih ni lastnik občina, lahko lastnik
predlaga občini njihov prenos med javne prometne površine. Prenos se lahko opravi, če površina izpolnjuje pogoje občinskih meril
za javne prometne površine. O prenosu odloči občinski svet.
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7. člen
Merila, po katerih občinski svet odloča o prenosu površin
med javne prometne površine, so zlasti:
– izkaz upravičene potrebe, da površina postane javno dobro;
– brezplačen prenos zemljišča;
– ustrezna velikost površine (pri občinskih cestah minimalna širina:
· lokalne ceste 5 m + 2 x 0,5 m bankine,
· javne poti 4 m + 2 x 0,5 m bankine,
– urejeno odvodnjavanje;
– ustrezna utrjenost površine;
– ostali tehnični kriteriji (nakloni, varovalni pas itd.).
II. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH PROMETNIH
POVRŠIN
8. člen
Z javnimi prometnimi površinami upravlja občina sama, lahko pa tudi za to v celoti ali delno pooblasti drugo pravno osebo.
9. člen
Občina ali od nje pooblaščena druga pravna oseba v zvezi
z javnimi prometnimi površinami opravlja: upravljalske, strokovnotehnične, planske, razvojne, organizacijske in druge naloge za
vzdrževanje, varstvo, posodobitve in graditve javnih prometnih
površin v občini.
10. člen
Vzdrževanje javnih prometnih površin je obvezna občinska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje in organiziranje obnavljanja teh površin.
Vzdrževanje občina zagotavlja s sredstvi proračuna. Dela
odda v izvajanje strokovno usposobljenemu izvajalcu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje tovrstnih del.
11. člen
Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja javnih prometnih površin. Zagotavljati mora uporabo, varen
promet ter ohranjati ali izboljšati obstoječe stanje teh površin.
12. člen
Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti, hišnih cestnih
priključkov, dovozov in prometnih površin funkcionalnih zemljišč
ob objektih zagotavljajo lastniki, najemniki ali upravljalci prometnih površin. Te površine morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljena normalna in varna uporaba za uporabnike, katerim je
namenjena.
13. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja javnih prometnih površin je o
svojem delu dolžan voditi točno evidenco, iz katere je razvidno,
kdaj in katera dela so bila opravljana, obseg in trajanje teh del,
potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija
ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Na zahtevo
občinskega urada mu mora omogočiti vpogled in uporabo te
evidence.
14. člen
Redno vzdrževanje javnih prometnih površin obsega: nadzor nad prevoznostjo, redno vzdrževanje vozišča, cestnih objektov, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije, odpravo poškodb in odstranitev ovir, zagotavljanje preglednosti,
čiščenje površin in izvajanje zimske službe.
15. člen
Zimsko službo izvaja izvajalec po izvedenem programu zimske službe. Predlog izvedbenega programa pripravi in predloži v
potrditev občinskemu uradu izvajalec zimske službe najkasneje
do 1. oktobra za sledečo zimsko obdobje.
16. člen
Program zimske službe določa:
1. organizacijsko shemo izvajanja zimske službe;
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2. načrt javnih prometnih površin z označbo prednostnih
razredov (prioritet) izvajanja zimske službe;
3. razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipavanje in izvajalcev del;
4. obseg pripravljalnih del (postavitev snežnih kolov, namestitev dopolnilne prometne signalizacije, ureditev deponij materiala za posipanje itd.);
5. načrt pluženja, odstranjevanja, odvažanja in odlaganja
snega, posipanja ob poledici, čiščenja vtočnih mrež, odtočnih
požiralnikov in jaškov;
6. normative, oceno stroškov in čas, ki je potreben za eno
izvedbo del iz 5. točke tega člena.
17. člen
Izvajanje zimske službe je opredeljeno s prednostnimi razredi – prioritetami, v katere so razvrščene javne prometne površine glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, klimatske
razmere, krajevne in druge potrebe.
V prvo prioriteto so razvrščene občinske ceste šolskih
prog, avtobusna postaja in postajališča, zdravstvena ambulanta,
pločniki in parkirni prostori pri vrtcu in osnovnih šolah.
Na teh površinah prične izvajalec z odstranjevanjem snega,
ko ga zapade 10 cm.
V drugi prioriteti so javne prometne površine, kjer izvajalec
prične z odstranjevanjem snega, ko ga zapade 15 cm.
Če zapade več kot 10 cm snega, ga izvajalec odstrani po
prenehanju sneženja z javne prometne površine II. prioritete.
Na ostalih javnih prometnih površinah se zimska služba
izvaja po posebnem naročilu upravljalca cest.
Čas, v katerem je potrebno sneg odstraniti z javnih prometnih površin, se določi v izvedbenem programu zimske službe.
III. GRADITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN
18. člen
Projektiranje in graditev javnih prometnih površin v občini
mora biti v skladu s predpisi o projektiranju in graditvi tovrstnih
objektov.
Zagotoviti mora zlasti:
– varno in tekoče odvijanje prometa za vse udeležence v
prometu;
– ekonomičnost in kvaliteto graditve in vzdrževanja;
– čim manjše negativne vplive na okolje.
19. člen
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo javnih prometnih površin mora biti določena tudi prometna ureditev
in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov
in zemljišč ob cesti. Ob cestah je potrebno predvideti tudi površine za avtobusna postajališča in izogibališča ter tiste, ki so
potrebne za vzdrževanje cest.
20. člen
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom lastninska
pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če
ne pride do sklenitve pogodbe z lastnikom te nepremičnine.
21. člen
Če je na javni prometni površini predvidena gradnja infrastrukturne napeljave, mora projektna dokumentacija obsegati
tudi celotna obnovitvena dela za javno prometno površino. Stroški
obnovitve javne prometne površine bremenijo investitorja gradnje infrastrukturne napeljave.
V primeru, da je na prometni površini predvidena rekonstrukcija, mora investitor gradnje infrastrukturne napeljave praviloma zagotoviti tudi del rekonstrukcije (spodnji ustroj, odvodnjavanje, zaščite itd.) javne prometne površine.
Razliko med stroški obnove in del rekonstrukcije javne
prometne površine poravna občina, v skladu z določili pogodbe
o služnosti.
22. člen
Občinski urad mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste obvestiti investitorje oziroma upravljalce drugih objektov in
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naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom
del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
Investitorju oziroma upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka morajo biti na razpolago načrti in podatki, potrebni za uskladitev del.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu,
kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
23. člen
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na javne prometne površine se lahko
gradijo ali rekostruirajo le s soglasjem upravljalca občinskih cest.
V soglasju se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka, vključno s prometno signalizacijo, krije njegov investitor.
Če obstoječi priključek na občinsko cesto ni več ustrezen,
upravljalec občinske ceste po sklepu občinskega sveta zahteva
z upravno odločbo njegovo prilagoditev spremenjenim prometnim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
Če je priključek na občinsko cesto zgrajen brez soglasja ali
če ni zgrajen v skladu s pogoji iz soglasja upravljalca ceste,
lahko občinski svet odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev.
24. člen
V varovalnem pasu, ki poteka ob zunanjem robu sveta
javne prometne površine, je raba prostora omejena. Gradnja in
rekonstrukcija, razen tekočega vzdrževanja obstoječih gradbenih objektov ali kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu je dovoljena le s soglasjem občine.
Širina varovalnega pasu se pri cestah meri od zunanjega
roba cestnega sveta in je na vsako stran:
– pri lokalni cesti širok 4 m,
– pri javni poti pa 3 m.
Pri ostalih javnih prometnih površinah je varovalni pas širok
2 m. Določila tega člena se ne uporabljajo za območja, ki je
urejeno v skladu s prostorskim izvedbenim aktom.
25. člen
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi ter
druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Mislinja, se
smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste
in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinskega urada.
Občinski urad lahko zahteva od upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi
obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov
za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali
preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen, če to
ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.
Občinski urad lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto
ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
IV. VARSTVO JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN
26. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov na javne prometne
površine, na promet na njih in na varovalne pasove ob njih, je
uporaba javnih površin omejena z:
– namenom uporabe,
– posestnimi mejami in s širinami varovalnih pasov,
– dovoljeno skupno maso in osno obremenitvijo in
– dopustnim hrupom in izpuhi vozil v skladu s predpisom.

Uradni list Republike Slovenije
27. člen
Kolikor ni s prometnim znakom določena največja dovoljena obremenitev, veljajo kot maksimalne osne obremenitve v
Občini Mislinja:
– lokalne asfaltne in makadamske ceste 8 ton,
– občinske javne poti – 6 ton,
– parkirišča za osebna vozila in pločniki – 3,5 ton,
– ostala parkirišča – 6 ton.
Upravljalec javne prometne površine v primeru poslabšanja
razmer na javni prometni površini zniža dovoljeno osno obremenitev.
28. člen
Vsaka uporaba javne prometne površine nad dopustno
mejo osne ali druge obremenitve po tem odloku se šteje za
čezmerno uporabo in je mogoča le z dovoljenjem upravljalca.
Pisno dovoljenje, v katerem se določi način in pogoje čezmerne
uporabe ter višina povračila izda upravljalec javne prometne
površine naslednji delovni dan po prejemu pisne vloge, v izdanem dovoljenju. Upravljalec javne prometne površine obvesti
policijo, inšpekcijsko službo in izvajalca rednega vzdrževanja.
29. člen
Če je javna prometna površina v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč promet samo
posameznih vrst vozil;
– da bi promet posameznih vrst vozil škodil javni prometni
površini;
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, poškodb zaradi naravnih
in drugih nesreč ter podobno), lahko upravljalec s sklepom
začasno prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil,
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi, za takšen ukrep.
Upravljalec javnih prometnih površin o ukrepih obvesti policijo, inšpekcijsko službo in javnost po sredstvih javnega obveščanja.
30. člen
Prekopavanje, pokopavanje, prebijanje in druga dela (podiranje dreves, spravilo lesa itd.), ki bi lahko ovirala ali ogrožala
promet, poškodovala javne prometne površine ali povečala
stroške njihovega vzdrževanja, se lahko izvajajo le z dovoljenjem
upravljalca.
V pisnem dovoljenju se morajo določiti način, pogoji in
nadzor nad izvajanjem teh del. V primeru, da je potrebno zaradi
teh del delno ali popolno zapreti za promet občinsko cesto,
mora upravljalec o tem obvestiti tudi izvajalca vzdrževanja ceste,
inšpekcijsko službo in policijo.
31. člen
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih ob javnih prometnih
površinah, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
javno prometno površino ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje upravljalca javne prometne površine. V
soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
32. člen
Na javnih prometnih površinah ali ob njih je prepovedano
izvajati ali opustiti kakršnakoli dela, ki bi utegnila poškodovati
javno prometno površino ali ogrožati promet na njej.
Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na javne prometne površine odplake in druge
tekočine;
2. puščati na javnih prometnih površinah sneg ali led, ki
pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode;
4. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in
pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili,
razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;
5. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, trto ali druge visoke
nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob javnih prometnih površinah les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ali dru-
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gače ovira ali ogroža promet, poškoduje javni parkirni prostor ali
poslabša njegova urejenost;
6. nameščati in uporabljati na javnih prometnih površinah
ali ob njih luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali
ogrožale promet;
7. spuščati po brežinah kamenje, les in drug material ali
predmete;
8. nameščati kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali
onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
9. poškodovati prometno signalizacijo;
10. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
11. puščati na javni prometni površini ali metati nanj kakršnekoli predmete ali sneg, polivati tekočine ali razsipati po cesti
material, na javnih prometnih površinah je prepovedano tudi
puščanje kakršnih koli neregistriranih vozil;
12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v
obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti
napajališča za živali;
13. voditi po javni prometni površini konje ali druge živali, ki
so tako podkovane, da lahko poškodujejo javno prometno površino;
14. namerno zažigati ob ali na javni prometni površini gorljive snovi;
15. orati v širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
18. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora.
33. člen
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s
takšnimi naležnimi ploskvami, da na poškodujejo vozišča.
Sosedi ob javnih prometnih površinah morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.
Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za
odškodnino dopustiti dostop do objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav
za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali
stalnih naprav in ureditev za zaščito javnih prometnih površin in
prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti
na zemljišče, ki je sestavni del javnih prometnih površin.
Sosedi ob javnih prometnih površinah morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na javnih prometnih površinah
vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti
udeležencev v prometu.
V. UREDITEV CESTNEGA PROMETA NA JAVNIH PROMETNIH
POVRŠINAH
34. člen
Na javnih prometnih površinah se morajo udeleženci v
prometu ravnati po prometnih predpisih in pravilih. Ravnati se
morajo tako, da ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v
cestnem prometu in da jim s svojim ravnanjem ne povzročajo
škode.
35. člen
Na asfaltnih lokalnih cestah in javnih poteh je največja
dovoljena hitrost:
– v naseljih 50 km/h,
– izven naselij 70 km/h.
Na makadamskih lokalnih cestah in javnih poteh je največja
dovoljena hitrost:
– v naseljih 40 km/h,
– izven naselij 60 km/h.
Navedene največje dovoljene hitrosti veljajo, če ni s prometnim znakom določeno drugače.
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36. člen
Območje umirjenega prometa je na območju Šentlenarta
(med glavno cesto št. 4, Pohorsko in Gozdarsko cesto ter reko
Mislinjo) in na območju osnovne šole Mislinja.
Na tem območju imajo v cestnem prometu prednost pešci.
Največja dovoljena hitrost vozil v območju je 5 km/h.
Fizične ovire za umirjanje prometa je dovoljeno na občinskih cestah postaviti na tistih lokacijah, kjer je zaradi varnosti
pešcev potrebno s fizično oviro onemogočiti vožnjo z neprimerno hitrostjo. O postavitvi ali odstranitvi fizične ovire odloči občinski svet.
37. člen
Na vseh občinskih cestah je dovoljen dvosmerni promet,
če ni s prometnim znakom drugače določeno.
38. člen
Na Šolski cesti od križišča z Gozdarsko cesto do križišča s
Pohorsko cesto in na Sejmiški cesti je dovoljen promet z osebnimi vozili, vozili za dovoz blaga in vozili za odvoz komunalnih
odpadkov ter avtobusi za prevoz delavcev in otrok. Pri dovozu
blaga in odvozu komunalnih odpadkov drugi udeleženci v prometu ne smejo biti ogroženi ali ovirani več kot je nujno potrebno.
V nobenem primeru ni dovoljeno z ustavljanjem ali parkiranjem
zasesti površin, ki so namenjene pešcem. Dovoz blaga in odvoz
komunalnih odpadkov je ob delavnikih praviloma dovoljen med
5. in 7. uro, med 9. in 11. uro ter med 17. in 19. uro.
39. člen
Ustavitev in parkiranje na javnih prometnih površinah je
dovoljeno na mestih, kjer je tako označeno s prometno signalizacijo.
Za parkiranje osebnih motornih vozil so določene naslednje javne površine:
– parkirišče na območju umirjenega prometa s 36. člena
tega odloka;
– parkirišče pri kulturnem domu, trgovini in pokopališču v
Šentilju;
– parkirišča pri stanovanjskih blokih v Sejmišču in pri objektu Občine Mislinja;
– parkirišče pri igrišču in gasilskem domu v Dovžah;
– parkirišča pri osnovni šoli v Šentilju, v Srednjem Doliču,
Kozjaku in Završah;
– parkirišče pri cerkvi sv. Florjana;
– parkirišče pri vhodu v jamo Huda luknja in;
– ostala parkirišča, ki so v lasti ali v najemu Občine Mislinja.
40. člen
Ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov
in avtobusov na javnih prometnih površinah je dovoljeno le na
parkirnih površinah, ki so za to s prometnim znakom označena.
41. člen
Ustavitev ali parkiranje vozil ni dovoljeno:
1. na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred
prehodom;
2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali
površini za kolesarje;
3. v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega
prečnega roba vozišča;
4. na mostu, na označenem avtobusnem postajališču na
vozišču ali manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na
postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
5. na ozkem in nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod
klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;
6. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim
oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na
vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na
cesti širok manj kot 3 m;
7. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale;
8. na vozišču ceste izven naselja;
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9. na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene v prometu vozil;
10. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo
vključitev v promet že parkiranemu vozilu;
11. na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen
vozil invalidov;
12. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom.
42. člen
Na nekategorizirani cesti mora biti promet urejen v skladu s
predpisi o javnih cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za nekategorizirano cesto, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe.
Dovoz na tako cesto mora biti ostalim udeležencem v cestnem
prometu prepovedan s predpisano prometno signalizacijo, lahko
pa je tudi preprečen z zapornico.
Nekategorizirano cesto, ki je dana v uporabo za cestni
promet, mora upravljalec vzdrževati v skladu s predpisi, ki urejajo
vzdrževanje javnih cest.
Pri križanju nekategorizirane ceste z javno cesto velja prva
za neprednostno (križajočo) in druga za prednostno (križano)
cesto. Z izjemo kolovozne poti brez zgrajenega vozišča mora biti
priključek nekategorizirane ceste na javno cesto označen s predpisano prometno signalizacijo.
Občina lahko odredi, da se iz prometno varnostnih razlogov prepove cestni promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka tega člena. Prepoved cestnega prometa mora označiti njen upravljalec in traja do odprave
razlogov za prepoved.
VI. UKREPI ZA VARSTVO PROMETA
43. člen
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na
tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 44. člena tega
odloka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za vzdrževanje cest
ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katere je
izvedena zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi
za športne in druge prireditve na njej.
44. člen
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinski urad. O izdanih dovoljenjih obvesti le-ta policijo,
pristojnega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 43.
člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom njihovega izvajanja
obvestiti policijo, pristojnega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.
Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji
za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore
ceste in čas njenega trajanja.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj
15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga
delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove
izvedbe ter prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj
dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore
ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s
koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali
med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za
športne in druge prireditve na občinski cesti.
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa
zaradi ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore
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ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter
javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred
zaporo ceste.
45. člen
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
(pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih
poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli
drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo pristojnega inšpektorja za ceste ali policije
odstraniti ovire.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine.
Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinski urad v skladu z zakonom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma
uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v
soglasju občine iz 24. člena tega odloka.
46. člen
Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinski svet občine na predlog župana, razen v primerih iz 29. člena
tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava,
dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali
omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za
promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
Ob vozišču občinske ceste se smejo postavljati table in
napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge
obvestilne signalizacije odloči občinski urad s sklepom. Občina
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.
47. člen
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v
varovalnem pasu ceste. Občinski urad lahko izda soglasje za
njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob javnih prometnih površinah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vozišča, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo
postavitev izda pristojna služba občinske uprave. V soglasju
določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o
varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in
odstranitve teh objektov in naprav.
48. člen
Kdor namerava ob javni prometni površini opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno
vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 23. člena tega
odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop objekta ter
zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojne službe občinske uprave.

Št.

57 / 16. 7. 1999 / Stran 7323

49. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega
odloka izdaja občinski urad ter zoper sklep iz drugega odstavka
46. člena tega odloka, je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
50. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o
javnih cestah in o varnosti cestnega prometa, ki se neposredno
uporablja za občinske ceste, nadzira pristojni inšpektor.
51. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima pristojni inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih,
še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju javne prometne površine, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev
del, če se ta dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi preglašenih
del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena
dela ali opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo javne prometne
površine in prometa na njih ter ustaviti vsa dela, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njimi;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na javni
prometni površini, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa
na javni prometni površini ali bi lahko nastala škoda na njej,
odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči
škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje prepisanih pogojev po posegih v
varovalnem pasu javne prometne površine;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali izročena
prometu;
9. zahtevati ustrezno ureditev priključka na javno prometno
površino, odrediti prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni v skladu z določili 23. člena tega odloka.
Rok za pritožbo na odločbo, izdano na podlagi prvega
odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, na zadrži njene izvršitve.
V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu,
pristojni inšpektor lahko odloči po skrajšanem postopku brez
zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko pristojni inšpektor odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima pristojni inšpektor pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb,
podjetnikov, posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v
skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah,
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za
vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki jo
potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi,
če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
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– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki
ga določi pristojni inšpektor, poda pisno pojasnilo in izjavo v
zvezi s predmetom nadzora.
O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki tega člena, mora
pristojni inšpektor obvestiti župana, občinski urad in policijo.
Če pristojni inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja
javne prometne površine ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri
izvajanju rednega vzdrževanja kot javne službe, lahko poda občini utemeljen predlog za uveljavitev sankcij.
Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški
in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je
končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. če brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi
in drugimi pogoji ter brez soglasja (23. člen);
2. brez soglasja rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge
objekte in naprave (24. člen);
3. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 25. člena);
4. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga
dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 30. člena);
5. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih ob
javnih prometnih površinah, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala javno prometno površino ali povečala stroške
njenega vzdrževanja (31. člen);
6. začasno ali trajno zasede cesto ali njen del ali izvaja ali
opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob
občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej
ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (32. člen);
7. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 33. člena);
8. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na javne prometne površine vsuje sneg ali ne odstrani
ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (četrti odstavek 33. člena);
9. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali
druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 43. člena);
10. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali
popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek
44. člena);
11. izvede delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali
preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 44. člena);
12. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 45. člena);
13. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski
cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali
napravo za slikovno in zvočno obveščanje ob občinski cesti ali
jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (47. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
53. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz 52. člena tega
odloka.
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54. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno
odvijanje prometa (11. člen);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.
55. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske
uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(21. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba občinske uprave, če pred pričetkom
gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev
oziroma upravljalcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (21. člen).
56. člen
Kršitve določil tega odloka o ureditvi cestnega prometa in
zakona o varstvu cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98)
na javnih prometnih površinah se kaznujejo v skladu z zakonom
o varstvu cestnega prometa.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez dovoljenja ali
soglasja pristojne službe občinske uprave, morajo vložiti vlogo
za pridobitev tega soglasja najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz drugega
in tretjega odstavka 23. člena tega odloka.
58. člen
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob občinskih cestah, s katerimi se lahko na občinsko cesto vsuje
sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje
v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
59. člen
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno
za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, ni pa bilo vpisano v
zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško
knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
60. člen
Neprometni znaki, ki so postavljeni ob javnih prometnih
površinah, se morajo prilagoditi 46. in 47. členu tega odloka ter
določbam predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega predpisa.
Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja in v
nasprotju z določili 46. in 47. člena tega odloka, se odstranijo.
61. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 344 04-01/99
Mislinja, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.
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MURSKA SOBOTA
2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Murska Sobota

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 17. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni
svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 29. junija 1999
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni objave, št. 24/86),
dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 (Uradni objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave, št. 7/87) (v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se spremeni in dopolni poglavje
4.8. Promet in zveze in sicer se doda besedilo:
Zgradila se bo nova avtocesta Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci po izbrani trasi preko južnega dela Občine Murska Sobota z vsemi vzporednimi
objekti kot so: priključek “Murska Sobota“, oskrbni center
(bencinski servis, restavracija z motelom, parkirišče, površine
za oddih in rekreacijo), vzdrževalna baza med priključno cesto
in kanalom, mostovi čez razbremenilni kanal, čez Mokoš in čez
reko Muro, dalje deviacije vseh cest, ki bodo prekinjene z
avtocesto ter vsi podvozi, nadvozi in prepusti na avtocesti in na
deviiranih cestah.
3. člen
Spremeni in dopolni se poglavje 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin in sicer se briše odstavek, ki se
nanaša na gramoznico ob Bakovski cesti ter se nadomesti z
besedilom: Predvidena je širitev gramoznice ob Bakovski cesti
za eksploatacijo gramoza za potrebe avtoceste. Gramoznica
se razširi za nadaljnjih 46 ha, kjer bo možno pridobiti do 2,5 milijona m3 gramoza.
4. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine
Murska Sobota na območju Mestne občine Murska Sobota in
sicer karte v merilu 1:25000 s tematiko Zasnova primarne rabe
(Kmetijstvo in gozdarstvo) Zasnova prometa, Zasnova rudnin in
Zasnova vodnogospodarskih ureditev ter karte v merilu 1:5000,
ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana in sicer karte z oznako Radgona 30,
39, 40, 49 ter Turnišče 21 in 22.
Spremembe se nanašajo na spremembo kmetijskih, gozdnih, vodnih in poselitvenih območij.
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5. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni poglavje 7.9. Mineralne surovine in sicer se briše odstavek, ki se
nanaša na gramoznico ob Bakovski, ter se nadomesti z besedilom: Predvidena je širitev gramoznice ob Bakovski cesti za
eksploatacijo gramoza za potrebe avtoceste. Eksploatacija in
končna sanacija se mora izvajati v skladu z ureditvenim načrtom in načrtom sanacije.
6. člen
Spremeni in dopolni se poglavje 8.1.1 Prometna infrastruktura – Ceste z dodatnim besedilom:
– Za izgradnjo avtoceste, obvoznic in ostalih pripadajočih
objektov in površin se bodo rezervirala ustrezna zemljišča.
7. člen
Doda se novo podpoglavje 11.5. Programska zasnova za
gradnjo avtoceste na odseku Vučja vas–Beltinci.
Območje obdelave
Odsek AC se na območju Občine Murska Sobota začne
na desnem bregu Mure na meji z Občino Križevci in poteka v
loku proti vzhodu oziroma do meje Občine Beltinci. Obravnavani odsek AC je nadaljevanje AC iz smeri Ljubljana v smeri
Lendave oziroma državne meje z Madžarsko. V tej fazi je predviden priključek iz regionalne ceste pri Vučji vasi, prečkanje
Mure in gradnja do priključka “Lipovci“.
Trasa obravnavanega odseka skozi Občino Murska Sobota je dolga 7 km in 654 m in zavzame površino 106 ha in 4 ari
ter 46 ha in 88 arov za območje razširitve gramoznice. Avtocesta poteka v območju poplavnega pasu Mure v viaduktu, ki se
zaključuje v visokem nasipu v območju visokovodnih obrambnih nasipov. Zatem se nadaljuje v nižjem nasipu preko kmetijskih površin pretežno prvega območja, v bližini gramoznice na
Bakovski pa preko namakalnih kmetijskih površin. Urbane površine prečka AC na območju naselja Rakičan v bližini prašičerejske farme Jezera. Na območju poteka AC je malo gozdnih
površin in so omejene pretežno na poplavni prostor Mure.
AC bo neposredno ali posredno zajela zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
K.o. Bakovci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 1457, 1462, 1465/1, 1465/12,
1465/13, 1465/5, 1465/6, 1466/1, 1466/2, 1466/47,
1466/48, 1467/2, 1467/3, 1467/4, 1467/5, 1467/6,
1467/7, 1468/1, 1468/10, 1468/11, 1468/2, 1468/3,
1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/7, 1468/8, 1468/9,
1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1470/1,
1470/2, 1470/3, 1471/1, 1471/18, 1471/19, 1471/2,
1471/20, 1471/22, 1471/23, 1471/25, 1471/26,
1471/27, 1471/28, 1471/29, 1471/3, 1471/4, 1476/2,
1476/3, 1491/1, 1491/2, 1492/1, 1523, 1821, 1822,
1824, 1825, 1826/2, 1826/4, 1827, 1828, 1829, 1831,
1832, 223, 245/1, 245/2, 248, 249, 250, 251/1, 251/2,
252, 266/2, 2782, 2783, 2795, 2796, 2800, 2802, 2803,
2804, 2805, 2806, 2807, 2819.
Odkup / sprememba namembnosti obstoječih objektov
Parcele številka 1468/8, 1471/25, 1471/26.
Električno omrežje
Parceli številka 252, 251/1.
K.o. Krog
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 611, 818/2, 819, 822, 823, 824, 829,
832, 833, 834, 1151/11, 1157/2, 1158, 1159, 1211/2,
1214/1, 1218/1, 1224, 1228/1, 1353/1, 1354, 1355,
1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359/2, 1360/1, 1362,
1363, 1364, 1365, 1367/1, 1367/2, 1368/1, 1368/2,
1371, 1381, 1382, 1383/2, 1384, 1386, 1388, 1389,
1390, 1391, 1392/1, 1392/3, 1395, 1396, 1399, 1401,
1403, 1577, 1578/1, 1578/2, 1580/2, 1592/1, 1606/1,
1610/4, 1611/1, 1611/3, 1613/1, 1613/2, 1616, 1617,
1653/2, 1656, 1661, 1662, 1663, 1665, 1666, 1667,
1668, 1669, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723,
1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733,
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1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1761,
1762, 1763, 1767, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1782, 1785, 1831, 1832,
1834, 1836, 1892, 1895, 1896, 1897, 1900, 1901, 1902,
1903, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916,
1917, 1918, 1970, 1971, 1972, 2702, 2703, 2704, 2705,
2706, 2707, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720,
2721, 2722, 2727, 2728, 2729, 2943, 2944, 2945, 2946,
2947, 2950, 2951, 2985, 2986/1, 2989, 2990, 3001/1,
3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3019, 3020, 3021, 3022,
3023, 3024, 3025, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043,
3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3087,
3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096,
3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104.
Električno omrežje
Parcele številka 1577, 1721*, 1725*, 1726, 1834,
1909, 1910, 1911, 2704, 2705, 2706*, 2714*, 2984*,
3007, 3008*, 3009, 3012*, 3013.
Plinovod
Parcela številka 1732.
Vodovod
Parcele številka 1741, 1742, 2704, 2714.
K.o. Murska Sobota
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 3154, 3184, 4470/2, 4510, 4511,
4543, 4544/1, 4545, 4546, 4547/1, 4547/2, 4548, 4549,
4550, 4553/1, 4553/2, 4554/1, 4573/1, 4877, 4879,
4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4927/1,
4928, 4929, 4937/1, 5029, 5033, 5035, 5036, 5041,
5045, 5046, 5047, 5048, 5050, 5051, 5057, 5065/2,
5067, 5069, 5082/1, 5097, 5098, 5101, 5102, 5104,
5105, 5106, 5112, 5342/3, 5360/2, 5367, 5373/1,
5373/2, 5373/3.
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “A“
Parcele številka 4877, 4879, 4881, 4883, 4885, 4887,
4888, 4889, 4890, 4892, 4893/1, 4893/2, 4897, 4898,
4902/1, 4902/2, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908,
4909, 4919/1, 4919/2, 4927/1, 4928, 4929, 4937/1,
5029, 5057, 5082/1, 5083, 5357, 5367.
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “B“
Parcele številka 4583/1, 4583/3, 4583/4, 4877, 4879,
4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4892,
4893/1, 4893/2, 4895, 4897, 4898, 4902/1, 4902/2,
4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4919/1,
4920/1, 5366/1, 5366/3, 5366/4.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 1465/5, 1468/1, 1468/2, 1468/3,
1468/4, 1468/5, 1468/9, 1469/1, 1469/2, 1469/3,
1469/4, 1469/5, 1469/6, 1471/5, 1491/1.
Vodovod
Parcele številka 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4,
1469/5, 1469/6, 1471/5, 1491/1, 5098, 5069.
Območje ureditev namakalnega sistema
Parcela številka 5375/1.
K.o. Rakičan
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307,
1308, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,
1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1363,
1364, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726,
1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1737,
1738, 1739, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1764, 1787,
1804, 1805, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814,
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823,
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1866,
1868/1, 1868/2, 1868/3, 1868/5, 1868/6, 1869/1, 1870,
1872/1, 1873/1, 1873/4, 1873/5, 1873/6, 1873/7,
1873/8, 1874/1, 1874/2, 1874/3, 1879, 1880/1, 1880/2,
1884/2, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894, 1895,
1927/1, 1928/2, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946,
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955,
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1956/1, 1956/3, 1958/1, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969, 1970, 1971/1, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 2162, 2163,
2164, 2165, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173,
2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182,
2183, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2189/1, 2193, 2200/1,
2200/2, 2200/4, 2201, 2202/1, 2202/2.
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “A“
Parcela številka 1830.
Električno omrežje
Parc. št. 810/1, 1719, 1724, 1729, 1740,1831/1,
1832/1, 1834/1, 1836, 1837, 1839/1, 1840, 1874/3,
1868/1, 1873/1, 1873/4, 1878 (transformatorska postaja),
1953.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 1713, 1858/1, 1866, 1873/1, 1873/2,
1874/1, 1874/2.
Plinovod
Parcela številka 1713.
Vodovod
Parcele številka 1866, 1868/1, 1873/1, 1873/2.
Kanalizacija
Parcele številka 1802, 1804, 1805.
Območje ureditev namakalnega sistema
Parcele številka 1830, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845,
1847, 1849, 1852, 1853, 1856, 1859, 1868/1, 1868/3,
1868/4, 1958/3, 1871.
Tehnološki pogoji in omejitve
Avtocesta je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Vertikalni in
horizontalni elementi so projektirani z upoštevanjem računske
hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij je 1500 m,
minimalni vertikalni radij 15000 m, maksimalni vzdolžni sklon
2,0% in maksimalni prečni sklon 3,50%.
Projektirani normalni prečni profil znaša 26.20 m in sicer
4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m, srednji
ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna pasova širine 2,50 m in
dve bankini po 1,0 m.
Predvidene ureditve
Obravnavani odsek se začne v km 2+026, na meji z
Občino Križevci in poteka do km 9+680 oziroma do občinske
meje z Beltinci.
Na območju Občine Murska Sobota je predvidena gradnja:
– avtoceste v dolžini 7 km in 654 m,
– priključka “Murska Sobota“,
– oskrbnega centra pri Murski Soboti,
– vzdrževalne baze za AC,
– razširitev gramoznice na Bakovski cesti na površini
46 ha,
– deviacije krajevne ceste med Malimi Bakovci in Krogom
v nadvozu preko AC,
– deviacije lokalne ceste Krog–Bakovci v nadvozu preko
AC,
– priključne ceste od južne zbirne ceste mesta Murska
Sobote do avtoceste,
– deviacije Bakovske poljskih poti v nadvozu nad AC,
– podvoza železniške proge na meji z Občino Beltinci,
– podhodov za dvoživke,
– podhodov za visoko divjad,
– ureditev reke Mure v dolžini 150 m,
– regulacija potoka Besnica v dolžini 660 m,
– deviacije ceste pri gramoznici v podvozu pod AC,
– deviacije lokalne ceste Rakičan-letališče Jezera v nadvozu preko AC,
– regulacija in čiščenje potoka Mokoš v dolžini 2940m,
– regulacija in čiščenje potoka Dobel v dolžini 2090m,
– mostu in viadukta preko poplavnega območja Mure,
– mostu čez potok Mokoš,
– mostu čez razbremenilnik Ledave,
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– razbremenilnika med Doblom in Mokošem,
– zadrževalnih bazenov meteorne vode.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Predvidena AC križa več infrastrukturnih objektov, ki jih
bo treba prestaviti oziroma ustrezno zaščititi. Ti so:
– primarni cevovod pitne vode Bakovci– Krog v km
5+220,
– primarni transportni cevovod DN 300 Murska Sobota –
Bakovci v km 6+610,
– tlačni sekundarni cevovod na letališče v km 8+736,
– tlačni vod odpadne vode naselja Jezera na kanalizacijo
v Rakičanu,
– zaščita, kabliranje ali prestavitev elektroenergetskih vodov, ki prečkajo AC,
– zaščita ali prestavitev telekomunikacijskih povezav; optičnega in koaksialnega kabla ter telefonskih zračnih linij,
– predvideni mestni plinovod.
Za potrebe oskrbnega centra in vzdrževalne baze je predvidena tudi gradnja vodovodnega priključka na primarni vodovod DN 300 Murska Sobota-Bakovci in gradnja kanalizacije za
odvod odpadnih voda vključno s čistilno napravo ob potoku
Dobel. Napajanje z električno energijo je predvideno s kabelsko povezavo od DV 20kV Jezera-Letališče preko transformatorske postaje. Priključek Murska Sobota in podvozi se razsvetli z javno razsvetljavo.
Odvodnjavanje AC naj bo načrtovano z zaprtim kanalizacijskim sistemom in odtokom voda iz cestišča preko zaprtih
zadrževalnikov z lovilci olj in iztokom v površinske vodotoke.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Odsek AC Vučja vas–Beltinci poteka preko Občine Murska Sobota pretežno skozi odprto kmetijsko intenzivno obdelano krajino, razen v poteku preko poplavnega območja Mure.
Oblikovanje AC mora upoštevati krajinske in naravne značilnosti obstoječega prostora. Obcestni prostor naj bo čim bolj
ozelenjen z nizko in visoko vegetacijo, zlasti v območju priključka Murska Sobota in nadvozov lokalnih cest. Gosta zasaditev
je zaželena ob vasi M. Bakovci in na območju prečkanja naselja Jezera ob prašičerejski farmi. Nizka grmovna zarast je zaželena tudi med voznima pasovoma na AC.
Regulacije in prestavitve potokov morajo biti izvedene
sonaravno, brežine strug je treba po končanem gradbenem
posegu zasaditi z nizko in visoko vegetacijo. Posebno pozornost velja nameniti prečkanju reke Mure in njenega poplavnega
sveta, ki ima visoko naravovarstveno vrednost.
Cestni objekti, naj bodo oblikovani v skladu s krajinskimi
značilnostmi in funkcijami prometne ureditve. Premostitev Mure in poplavnega sveta naj bo izbrana z javnim natečajem.
Nasipi AC naj bodo kar se da položni več kot 1:2. V območju
visokih nasipov AC je zaželeno zniževanje nasipov z bočnimi
nasipi presežkov zemlje, ki bodo ostali nastali z odgrinjanjem
na trasi ceste.
Za območje razširitve gramoznice in načrtovanega rekreacijskega območja je treba izdelati skupen ureditveni načrt
v povezavi z načrtovanim oskrbnim centrom.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Trasa AC posega v območje predvidenega krajinskega
parka Mura, ki ga prečka med viskovodnima nasipoma. Gradnja premostitvenega objekta naj bo kar se da obzirna do nravnih značilnosti; tal, reliefa in vegetacije.
Trasa ne posega v območje zavarovane kulturne dediščine, čeprav so možne poškodbe še neodkrite arheološke dediščine, za kar je treba zagotoviti ustrezen nadzor.
Na trasi je treba zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno
zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih
zemljiščih.
Za prehajanje živali preko oziroma pod avtocestnim telesom je treba zagotoviti ustrezne prehode oziroma podhode v
okviru mostov ali prepustov za vode.
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Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ob odsekih AC kjer se pričakuje prekomerna obremenitev okolja s hrupom je treba predvideti pasivno oziroma aktivno
zaščito pred hrupom. To velja za območje Malih Bakovcev in
naselje Jezera, vključno s Farmo Jezera.
Za obdelovalce zemlje je treba zagotoviti ustrezno število
cestnih nadvozov preko AC v povezavi z obstoječimi poljskimi
potmi.
Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni tako,
da ne bo prihajalo do erozije zemljišč. Vodnogospodarske
ureditve morajo zagotoviti varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Za gradnjo AC ni posebnih pogojev iz vidika obrambe.
Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta ter
določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih vplivov
na sestavine okolja. V LN morajo biti definirane tudi začasne
prometne ureditve v času gradnje. Sestavni del lokacijskega
načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati še
naslednje pogoje:
– v območju prestavitve Bakovske ceste je potrebno predvideti tudi obojestranske kolesarske steze,
– nadomestiti odstranjeno remizo vzhodno od Kroga,
– ohraniti protipoplavni nasip,
– zavarovati in ustrezno premestiti namakalne mreže na
kmetijskih zemljiščih na Jezerih,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč na obeh straneh avtoceste,
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih prečka predvidena AC, in jih v primeru
poškodb zaradi gradnje ustrezno sanirati,
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in
jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin
in sanaciji ostalega poškodovanega terena,
– pred pričetkom del posneti obstoječe stanje vseh lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, jih
urediti in protiprašno zaščititi,
– nadomesiti komunalne objekte in naprave, ki v načrtu
niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani z
gradnjo avtoceste,
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne
objekte in naprave, ki bodo poškodovani v času gradnje,
– za kmetijska zemljišča, ki jih avtocesta prečka in sosednja zemljišča je potrebno izvesti komasacije na podlagi ustreznih načrtov.
8. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana
Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 navedeni že v 3. členu
tega odloka za zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje Mestne občine Murska Sobota pričnejo veljati prvi
dan po objavi v Uradnem listu Reublike Slovenije.
Št. 35003-67/99
Murska Sobota, dne 29. junija 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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PTUJ
2716. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave
občin

Na podlagi 49.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS 45/94 – odločba
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 73/95 –
odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US
RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98 68/98
– odločba US RS, 74/98, 12/99 – sklep US RS, 16/99 –
popravek sklepa US RS) so:
Mestni svet mestne občine Ptuj na seji dne 28. 6. 1999,
Občinski svet občine Destrnik na seji dne 1. 7. 1999, Občinski svet občine Dornava na seji dne 30. 6. 1999, Občinski svet
občine Gorišnica na seji dne 24. 6. 1999, Občinski svet občine Hajdina na seji dne 30. 6. 1999, Občinski svet občine
Juršinci na seji dne 9. 7. 1999, Občinski svet občine Markovci na seji dne 17. 6. 1999, Občinski svet občine Podlehnik na
seji dne 30. 6. 1999, Občinski svet občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na seji dne 16. 6. 1999, Občinski svet občine
Trnovska vas na seji dne 18. 6. 1999, Občinski svet občine
Videm na seji dne 29. 6. 1999, Občinski svet občine Zavrč na
seji dne 5. 7. 1999, Občinski svet občine Žetale na seji dne
22. 6. 1999 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
1. člen
S tem odlokom občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Markovci, Podlehnik, Sv. Andraž v Slovenskih
goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina
Ptuj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo Skupno občinsko upravo (v nadaljevanju: uprava), kot organ skupne
občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju
urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora in
gospodarske infrastrukture.
2. člen
Uprava ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Sedež uprave je na Ptuju, Mestni trg 1.
Uprava ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je
napis “Skupna občinska uprava” na spodnjem robu pa sedež
uprave “Mestni trg 1, Ptuj.”
3. člen
Uprava opravlja upravne naloge na naslednjih področjih:
1. urejanje prostora:
– priprava prostorskih planskih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja,
– priprava prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje
njihovega izvajanja,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– dajanje informacij o prostoru,
– služba mestnega (podeželskega) arhitekta,
– izdaja potrdil o prostorski opredelitvi zemljišč,
– izdaja potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe,
ne obstaja predkupna pravica,
– izdaja odločb o zavrnitvi zahteve za izdajo potrdila v
primerih, ko obstoja predkupna pravica občine ali države,
– druge naloge, s področja urejanja prostora v skladu z
veljavnimi predpisi;
2. varstvo okolja:
– priprava predpisov s področja varstva okolja in strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
– izvedba projekta regijske deponije komunalnih odpadkov,
– nadzorna služba za varstvo okolja;
3. inšpekcija:
– izvajanje inšpekcijskega nadzorstva na komunalnem področju,
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– izvajanje inšpekcijskega nadzorstva na ostalih področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic;
4. gospodarska infrastruktura.
4. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa uprava kot organ
tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe uprave
imajo v glavi naziv uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno
pristojne občine ustanoviteljice.
Uprava mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po
usmeritvah župana in nalogih tajnika občine ustanoviteljice, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
5. člen
Upravo vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo
župani občin ustanoviteljic.
Predstojnik mora imeti univerzitetno strokovno izobrazbo
in najmanj 10 let delovnih izkušenj.
6. člen
Predstojnik predstavlja upravo, organizira opravljanje nalog uprave, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter
opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za
redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
7. člen
Predstojnik uprave, po predhodnem mnenju županov občin ustanoviteljic, določi sistemizacijo delovnih mest v upravi
ter odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v upravi.
8. člen
Predstojnik uprave odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in tajniku te občine, za delo uprave v celoti
pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
O izločitvi predstojnika uprave ali zaposlenega v upravi
odloča tajnik občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari
tudi odloči.
9. člen
Sredstva uprave občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila
vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
10. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim
podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do uprave,
programiranje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih pomožnih in drugih del za upravo ter druge za nemoteno delo uprave pomembne zadeve.
11. člen
Za začetek dela uprave zagotovi opremo in prostore, ki so
bili doslej namenjeni za opravljanje upravnih nalog iz 3. člena
tega odloka Mestna občina Ptuj. Podrobnejše obveznosti občin
ustanoviteljic iz naslova uporabe tega premoženja dogovorijo
župani občin s sporazumom iz 10. člena tega odloka.
12. člen
Uprava začne z delom 1. 7. 1999.
Uprava prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge
in pristojnosti na področjih iz 3. člena tega odloka.
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k
ustanovitvi uprave, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem
organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanovitelji-
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Št.

ce. Predstojnik uprave opravi preračun zagotavljanja sredstev
za delo uprave po drugem odstavku 9. člena tega odloka.
14. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti vseh občin iz 1. člena tega
odloka in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01-2/99
Ptuj, dne 28. junija 1999.
Župan
Mestne občine Ptuj
Miroslav Luci, dr. med. l. r

57 / 16. 7. 1999 / Stran 7329

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2717. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 74/98) in 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob
Ščavnici na 4. redni seji dne 18. 5. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999

Destrnik, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l. r.
Dornava, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l. r.
Gorišnica, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.
Hajdina, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Hajdina
Radovan Simonič l. r.
Juršinci, dne 9. julija 1999.
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l. r.
Markovci, dne 17. junija 1999.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
Podlehnik, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
Sv. Andraž v Sl. goricah, dne 16. junija 1999.
Župan
Občine Sv. Andraž v
Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.
Trnovska vas, dne 18. junija 1999.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.
Videm, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš l. r.
Zavrč, dne 5. julija 1999.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.
Žetale, dne 22. junija 1999.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu:
proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani
prihodki iz davkov, taks, prispevkov, drugih dajatev in drugi
odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim
premoženjem in načrtovanimi odhodki.
Račun finančnih terjatev in naložb vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih
posojil in povečanje kapitalskih deležev. V računu finančnih
terjatev in naložb se izkazujejo tudi izdatki v višini neodplačanih
danih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja.
Računu financiranja vsebuje podatke o prejemkih iz naslova koriščenja dolgoročnih posojil v tekočem obračunskem
obdobju in prejemkih v višini neodplačanih prejetih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja ter o izdatkih iz
naslova odplačila dolgoročnih posojil v obračunskem obdobju.
3. člen
Proračunski prihodki za leto 1999 se določijo v višini
216,226.112 SIT in se razporedijo za:
SIT

– tekoče odhodke
– tekoči transferi
– investicijski odhodki
– investicijski transferi

53,235.892
72,424.385
85,320.703
5,245.132

4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati ta sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna.
5. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na
področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in
drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varnost in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne
potrebe in sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse
uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega
proračuna.
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7. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje
naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev,
ki so jim za te namene odobrene v občinskem proračunu. Na
račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki
bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
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2. najame posojilo, ki ne sme presegati 10% realiziranih
prihodkov občine v preteklem letu, vendar mora biti odplačano
do konca proračunskega leta.
O najetju posojila po 2. točki tega člena odloča župan.

8. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu
organu občine predložiti:
– program dela ter finančne načrte za naslednje leto najkasneje do 30. oktobra tekočega leta,
– ter zaključni račun tekočega leta do 28. 2. naslednjega
leta.

16. člen
Višino sredstev za enkratne denarne pomoči socialno
ogroženim družinam (občanom) na podlagi pristojnih služb s
sklepom določi župan. Višina te pomoči ne sme presegati 60%
zajamčenega osebnega dohodka.
Stroške za pokop umrlega, kjer ni dedičev ali ti niso
sposobni poravnati stroškov pokopa, se lahko priznajo v enaki
višini, kot jo priznava Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja
nadzorni odbor.

17. člen
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.

10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1999 izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezervo Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici.

18. člen
O dejanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.

11. člen
Sredstva rezerv se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih
nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma
brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke tega člena
odloča občinski svet za namene po 2. točki pa župan.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporejajo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je dolžan skrbeti za celovito in dosledno izvajanje proračuna v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi
predpisi.
14. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
proračunu razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo
v predvideni višini.
15. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo:
1. sredstva rezerve občine,

19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun ter v skladu z
zakonom o javnih naročilih.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad
materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. in 8. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko
župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako,
da so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403/0067/99
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

2718. Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski
svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 18. 5.
1999 sprejel
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plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči
Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na predlog župana.

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki
urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in
postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Sv. Jurij ob Ščavnici so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne
poti in javne poti za kolesarje.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po
postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih
cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine,
se določijo po postopku iz 5. člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo tudi zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste
odloči Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest za naslednje leto.
(6) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
7. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa
se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se
lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti

8. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste
predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske
ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih deset
let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih, ter poljskih cest.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na predlog župana in predhodnem mnenju pristojne komisije, njena kategorizacija
pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
9. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, upravlja občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
10. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in
vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje
ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet
občine Sv. Jurij ob Ščavnici na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka tega člena v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih
nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje
posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po
hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski
inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in
obnavljanja občinskih cest po tem planu.
11. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja
pristojna služba občinske uprave. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi
javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in
vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali prometne
ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Sv. Jurij ob
Ščavnici;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
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– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih
in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in
uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi
predpisi.
12. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v občinskem proračunu.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
13. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na
okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu
soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na
podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
14. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti
njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste
in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in
zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za
parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine,
površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
15. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo
investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini
odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
16. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz 15.
člena tega odloka v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč
in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča
in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
lahko pristojna služba občinske uprave na predlog prevoznika in v
soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji
okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču. Če ugotovi,
da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno
nevarno, prekliče dovoljenje.
18. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest
in upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki
posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske
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ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor
ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu
in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri
objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja
občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del
vzdrževanja vodotoka.
19. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste
krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko zahteva
povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za boljše
elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov,
določenih po prejšnjem odstavku tega člena.
20. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in
napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju
ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka tega člena je
odgovorna pristojna služba občinske uprave.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov,
naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor
oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
21. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojna služba občinske uprave mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30
dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo
oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pristojna služba občinske uprave mora dati investitorju
oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka tega
člena na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu,
kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave
v občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
22. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati
tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo
javne ceste in določbe 25. člena tega odloka omogočajo varno
odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne
službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 25. člena tega
odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 25. člena tega odloka je odgovorna
pristojna služba občinske uprave.
23. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje
njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo
koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa,
če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine Sv. Jurij ob
Ščavnici.
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(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojna služba občinske uprave, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
24. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojna služba občinske uprave lahko zaradi zapore
občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki
bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora
pristojna služba občinske uprave predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojna
služba občinske uprave predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
25. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste
zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik
pristojne službe občinske uprave s sklepom začasno, najdalj za
čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst
vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za
takšen ukrep.
(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega
odstavka tega člena, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za
najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na
občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O
teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojno službo občinske uprave.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta
se določi v skladu z določbo 44. člena tega odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
26. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu
občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne službe občinske uprave.
(3) Pristojna služba občinske uprave izda soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.
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(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred
vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 13. členom tega
odloka.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je
na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti
8m
– pri javni poti
6m
– pri javni poti za kolesarje
3 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s
prostorskimi izvedbenimi akti Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Soglasje iz drugega odstavka tega člena ni potrebno za
vzdrževalna dela in posege v objekte, če se z njim zunanji gabariti
objekta ne spreminjajo.
27. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina
Sv. Jurij ob Ščavnici, se smejo napeljevati oziroma postavljati v
območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojne službe občinske
uprave.
(2) Pristojna služba občinske uprave lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo
napeljavo oziroma postavitev.
(3) Pristojna služba občinske uprave lahko odkloni izdajo
soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
28. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe občinske uprave.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
tega člena se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če
so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto,
neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje
občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec
naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o
tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih,
vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka tega člena
občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
29. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste,
ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojne
službe občinske uprave. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
30. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso,
širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se
šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim
tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki
je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
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(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih
cestah, izda pristojna služba občinske uprave v 15 dneh po vložitvi
popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena ni potrebno
za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega
prevoza s pristojno službo občinske uprave uskladiti potek in obliko izrednega prevoza ter o tem obvestiti policijo.
31. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega
vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju z občinskim inšpektorjem za ceste in policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka 30. člena tega odloka, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
32. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 14. člena tega odloka in
površine, ki jih za te namene pristojna služba občinske uprave
določi ob obstoječih občinskih cestah, te pravna služba odda
najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin
iz prejšnjega odstavka tega člena se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave.
33. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali
rekonstruirajo le s soglasjem pristojne službe občinske uprave. S
soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in
naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v potrebni
dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko
cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije uporabnik priključka.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojna služba občinske uprave zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi dotrajanosti, povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko
občinski inšpektor za ceste ali pristojna služba občinske uprave z
upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije uporabnik priključka
ali njegov pravni naslednik.
35. člen
(ukinitev priključka)
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz
soglasja iz 33. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 34. člena tega odloka.
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(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka tega
člena krije uporabnik priključka ali njegov pravni naslednik.
36. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja
pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo
ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojno službo občinske uprave in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da
se zavaruje cesta.
(3) Pristojna služba občinske uprave krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
37. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki
bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave. Taka dela se lahko
opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
38. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto
ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte
na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih
dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto in v obcestni jarek, odplake in druge
tekočine;
2. odvajati na cesto in v obcestni jarek meteorno vodo razen
v primeru, da ni mogoča druga rešitev, ter je za to pridobljeno
soglasje, ki ga izda občinska uprava;
3. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
4. ovirati odtekanje vode s ceste;
5. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
6. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in
pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili,
razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;
7. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge
visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti
les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem
poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali
ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
8. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
9. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material
ali predmete;
10. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
11. poškodovati prometno signalizacijo;
12. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako drugače
onesnaževati cesto;
14. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v
obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti
napajališča za živali;
15. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
16. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;
17. orati v razdalji 4 m od obcestnega jarka, ali ceste v smeri
proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
18. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
19. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
20. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora, ki lahko poškodujejo cesto.
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39. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa
s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami,
ki ne poškodujejo vozišča.
40. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne
povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za
odškodnino, dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega
vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali
stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred
snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni
del ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene
snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti
ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
41. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na
tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet,
se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 42. členom tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za
katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se lahko
izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če
se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda
tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne
ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
42. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojna služba občinske uprave. O izdanih dovoljenjih pristojna služba občinske uprave obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
Dovoljenju mora biti priložena od pristojne službe občinske uprave
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 41.
člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec
teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti
priložena od pristojne službe občinske uprave potrjena prometno
tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne
ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj
15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga
delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove
izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste,
zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka tega člena o vsebini vloge
za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
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(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne
zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred
zaporo ceste.
43. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste z drugo cesto v ravnini
(pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih
kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega,
kar bi oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali policista
odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine.
Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma
uporabnik zemljišča in pristojna služba občinske uprave v skladu z
zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča
določena v soglasju pristojne službe občinske uprave iz 26. člena
tega odloka.
44. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na predlog župana, razen v
primerih iz 25. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih
so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister,
pristojen za okolje in prostor.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o
prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične
osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojne službe občinske uprave s sklepom. Pristojna
služba občinske uprave ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
45. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih
objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna služba občinske uprave lahko izda
soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so
obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka tega člena se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba občinske uprave.
V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje
vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se
soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma
ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
46. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejavnost
(gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva
na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v
promet), mora v skladu z določbo 33. in 34. člena tega odloka
zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter za-
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dostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena je treba pridobiti mnenje
pristojne službe občinske uprave za ceste.
47. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega
odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za ceste, ter zoper
sklep iz drugega odstavka 44. člena tega odloka je dovoljena pritožba županu.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
48. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira
občinski inšpektor za ceste.
49. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovana oseba
z končano izobrazbo VII. stopnje ustrezne smeri in delovnimi izkušnjami ter opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje
druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.
50. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest
ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima
po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanu cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo
brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v nasprotju s projektno
dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na
njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega
dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki
ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na
cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da
se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v
varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani
ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena
prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega
odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba
zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in osme točke prvega
odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa
na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski
inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste
odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb,
podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v
skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v
varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje
postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih
cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
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– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki jo
potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi,
če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, ki ga
določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v
zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega
člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojno
službo občinske uprave in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, lahko
poda koncedentu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški
in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je
končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge
objekte in naprave (drugi odstavek 26. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 27. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga
dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem
(prvi odstavek 28. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali
povečala stroške njenega vzdrževanja (29. člena);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te
namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti
brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojne službe občinske
uprave (32. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko
cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi
pogoji tega soglasja (prvi odstavek 33. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska
cesta (drugi odstavek 36. člena);
8. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa
na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (37. člen );
9. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob
občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter
ovirala ali ogrožala promet na cesti (38. člen);
10. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (39. člen);
11. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s
teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 40. člena);
12. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske
ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge
prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 41. člena);
13. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali
popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za
katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 42. člena);
14. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in
začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno
prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali
preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 42. člena);
15. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju
preglednosti (prvi odstavek 43. člena);
16. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski
cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo
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za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali
jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (45. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.
52. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 51.
člena tega odloka.
53. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno
odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 22. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (četrti odstavek 22. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
54. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojne službe
občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in
načrtov (tretji odstavek 21. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pristojne službe občinske uprave, če
pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti
investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 21. člena).

59. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Do ureditve s posebnim odlokom ne velja 48. člen tega odloka in veljajo določila 83. člena zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 29/97), ki urejajo to področje.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(večletni plan)
Pristojna služba občinske uprave najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja
občinskih cest iz prvega odstavka 10. člena tega odloka.

Na podlagi 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 ter 19. člena statuta Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet
občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 18. 5. 1999 sprejel

56. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek
nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni službi občinske uprave najkasneje v
treh letih po uveljavitvi tega odloka za lokalne ceste in pet let za
javne poti. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 35. člena
tega odloka.

a) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici,
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
ureditvenega načrta Blaguško jezero

57. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka.
58. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na
podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah
(Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in odloka o vzdrževanju
in upravljanju javnih poti v Občini Gornja Radgona (Uradne objave,
št. 1/86), se morajo prilagoditi določbam 44. in 45. člena tega
odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81,
7/86 in 37/87) in odloka o vzdrževanju in upravljanju javnih poti v
Občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 1/86) ali so postavljeni v
nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

60. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno
za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v
zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško knjigo
kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena,
ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico
zahtevati v skladu z zakonom.
61. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici prenehao veljati odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih poti v Občini Gornja radgona (Uradne objave pom. občin št.
1/85, 17/86, 26/87).
62. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 347-0007/99
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

2719. Sklep o javni razgrnitvi

SKLEP
o javni razgrnitvi

1. člen
Javno se razgrne osnutek predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici, ter predlog sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin ureditvenega načrta Blaguško jezero.
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS in se
izvede na sedežu občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in
druge pripombe na sedežu občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Kraj in datum javne razprave se določi naknadno na krajevno
običajen način.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-0007/99
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.
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VLADA
2720. Uredba o koncesijah za promet z vojaškim
orožjem in opremo

Na podlagi 77. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št.
82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odločba US) 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

UREDBO
o koncesijah za promet z vojaškim orožjem in opremo
1. člen
S to uredbo se določa vrste, pogoje, kriterije in postopek za
podeljevanje koncesij za promet z vojaškim orožjem in opremo (v
nadaljnjem besedilu: koncesija) gospodarskim družbam, zavodom
in drugim organizacijam (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).
Koncedent je Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), postopek za podelitev koncesije pa v imenu vlade vodi
Ministrstvo za obrambo.
Koncesija po tej uredbi obsega pravico prodajati, izvažati in
uvažati vojaško orožje in opremo oziroma posamezne sklope ali
sestavne dele vojaškega orožja in opreme glede na vrsto ter obseg
koncesije.
Koncesionar je lahko le pravna oseba, registrirana v Republiki
Sloveniji, ki ima v sodni register vpisano ustrezno dejavnost in izpolnjuje splošne pogoje za opravljanje te dejavnosti v skladu s predpisi.
Za vojaško orožje in opremo se šteje vojaško orožje, vojaška
oprema, posamezni sklopi in posamezni deli vojaškega orožja ali
opreme, ki jih določi vlada.
2. člen
Vrste koncesij po tej uredbi so:
– koncesije za promet z vojaško opremo in oborožitvijo nasploh (splošne koncesije),
– koncesije za za promet z lastnimi proizvodi (koncesije proizvajalcev).
Splošne koncesije se podeljujejo gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, ki želijo prodajati, uvažati in izvažati
vojaško orožje in opremo za državne organe ter za druge domače in
tuje kupce. Splošna koncesija se podeljuje na podlagi razpisa za
podelitev koncesije. Razpis za podelitev koncesije se izvede praviloma enkrat letno.
Koncesije proizvajalcem se podeljujejo na njihovo zahtevo za
promet z njihovimi proizvodi vojaškega orožja in opreme ter za uvoz
sestavnih delov, sklopov in podsklopov za proizvodnjo njihovih proizvodov, na podlagi predhodno pridobljenega soglasja Ministrstva za
obrambo za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme v skladu z
zakonom.
3. člen
Splošne koncesije so časovno omejene in se podeljujejo za
dobo od enega leta do največ petih let. Koncesionar lahko izvaja
obveznosti tudi po preteku koncesijske dobe, vendar le tiste obveznosti nastale iz pogodbe, ki je bila sklenjena v času veljavnosti
koncesije.
Koncesije proizvajalcem veljajo toliko časa in za tisto vojaško
orožje in opremo, za katero je moral proizvajalec pridobiti v skladu z
zakonom soglasje pred začetkom proizvodnje. Proizvajalec, ki želi
opravljati promet tudi z drugim vojaškim orožjem in opremo, mora
zato pridobiti splošno koncesijo.
4. člen
Pri podelitvi koncesije se upoštevajo splošni pogoji ter gospodarski in varnostni kriteriji.
5. člen
Gospodarski kriteriji so:
– obseg storitev in programa,
– tehnološka in kadrovska opremljenost,
– sposobnost zagotavljanja protidobav pri prodaji vojaškega
orožja in opreme na območju države oziroma pri uvozu,
– zastopanost domačih proizvajalcev,
– izkušnje in reference pri poslovanju z vojaškim orožjem in
opremo.
6. člen
Varnostni kriteriji so:
– morebitna prepoved poslovanja v skladu s predpisi, s katerimkoli državnim organom,
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– morebitna prepoved izvajanja prometa z vojaškim orožjem in
opremo, orožjem, specialno operativno tehniko ali opremo v skladu
s predpisi, s strani katerega koli državnega organa,
– prepoved prometa z vojaškim orožjem, ki je prepovedano
po mednarodnih sporazumih ali pogodbah,
– urejenost sistema varovanja zaupnih podatkov v skladu s
predpisi in varovanja objektov oziroma prostorov, v katerih se hrani
vojaška oborožitev in oprema.
Vsak koncesionar mora s posebno izjavo v postopku pridobitve koncesije dati zagotovilo, da bo omogočil vpogled v izvajanje
prometa ali v posamezni posel z vojaškim orožjem in opremo na
zahtevo Ministrstva za obrambo.
7. člen
Splošna koncesija za promet z vojaškim orožjem in opremo se
podeli določenemu številu gospodarskih družb, zavodov in drugih
organizacij na podlagi razpisa, ki ga v imenu vlade izvede Ministrstvo
za obrambo.
Razpis iz prejšnjega odstavka obsega zlasti:
– opredelitev predmeta koncesije,
– navedbo o številu, začetku in časa, trajanja koncesij,
– opis pogojev, ki jih mora v skladu s to uredbo izpolnjevati
koncesionar,
– opis kriterijev na podlagi katerih se izbira koncesionar,
– opis obveznosti koncesionarja,
– obvezne sestavine prijave,
– rok za oddajo prijav,
– rok za izdajo sklepov o podelitvi koncesij,
– način in rok za obveščanje kandidatov.
Razpis iz prvega odstavka tega člena traja najmanj 60 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS. Razpis se lahko ponovi, če ni
podeljeno razpisano število koncesij oziroma če niso podeljene
koncesije za osnovne vrste vojaškega orožja in opreme.
8. člen
O podelitvi koncesije vlada odloči s sklepom. V sklepu se
določi splošne podatke, vrsto in obseg vojaškega orožja in opreme,
za katerega velja koncesija ter čas njenega trajanja.
V sklepu o koncesiji iz prejšnjega odstavka se določi tudi
obveznosti koncesionarja pri izvajanju koncesije ter pravica koncedenta, da sklep o koncesiji razveljavi, če se ugotovi, da je koncesionar kršil koncesijo.
Zoper sklep o podelitvi koncesije je možen upravni spor.
Upravni spor lahko sproži tisti, ki se je prijavil na razpis.
9. člen
Koncesija preneha s potekom roka ali s prenehanjem opravljanja dejavnosti.
Koncesionar se lahko koncesiji odpove s pisno odpovedjo, ki
jo pošlje Ministrstvu za obrambo.
Koncesionar koncesije ne more prenesti na tretjega.
10. člen
Proizvajalci vojaškega orožja in opreme pridobijo koncesijo na
podlagi vloge za pridobitev koncesije, ki jo vložijo na Ministrstvu za
obrambo.
Vloga za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka mora
obsegati:
– ime in sedež gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije,
– lastništvo gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije,
– dan vpisa v sodni register in pričetek poslovanja,
– matično številko gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije in številko dejavnosti,
– ime zastopnika,
– opis vojaškega orožja in opreme, ki jo proizvaja predlagatelj
oziroma za katero naj bi se nanašala koncesija,
– priloge:
– registracijo gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije,
– obvestilo Zavoda Republike Slovenije za statistiko o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti,
– odločbo upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti po zakonu o gospodarskih družbah ali odločbo obrtne zbornice po obrtnem zakonu,
– dokazilo pristojne gospodarske družbe ali vladne službe o
tehnični in organizacijski ustreznosti sistema varovanja zaupnih podatkov.
Vlogi za podelitev koncesije iz prejšnjega odstavka mora biti
priložena tudi izjava iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
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11. člen
Ministrstvo za obrambo na podlagi vloge iz prejšnjega člena in
s smiselnim upoštevanjem kriterijev določenih s to uredbo za podeljevanje splošne koncesije, pripravi predlog sklepa o podelitvi koncesije in ga predloži vladi v odločitev.
O odpovedi, prenosu oziroma razveljavitvi koncesije iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe te uredbe določene za splošno koncesijo.
12. člen
Ministrstvo za obrambo mora v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe pripraviti enotne obrazce za vlaganje zahtev za podelitev koncesij
proizvajalcem.
13. člen
Postopki za pridobitev koncesij. za katere so bile vloge vložene pred uveljavitvijo te uredbe, se opravijo po postopkih, ki so veljali
pred uveljavitvijo te uredbe.
14. člen
Vse splošne koncesije, ki so bile podeljene pred uveljavitvijo
te uredbe in jim ni bil določen rok veljavnosti, prenehajo veljati 31.
decembra 2000.
Javni razpis za podelitev splošnih koncesij po tej uredbi mora
biti objavljen najkasneje do 31. decembra 1999.
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 831-03/99-1
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2721. Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev
v devetletni osnovni šoli

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) in 38. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.
12/96 in 33/97) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni
osnovni šoli
1. člen
Ta odredba določa smer strokovne izobrazbe, ki jo morajo ob
izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti strokovni
delavci za izvajanje programa v devetletni osnovni šoli.
2. člen
V tej odredbi je kot smer strokovne izobrazbe določen študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
S to odredbo se določajo tudi predmeti, pri katerih se za
strokovne delavce zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Za strokovne delavce, ki izvajajo program osnovne šole za
odrasle, se zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja iz prejšnjega odstavka in programi stalnega strokovnega spopolnjevanja za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.
Za strokovne delavce, ki poučujejo v oddelkih, v katerih se
izvaja izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ali prilagojeni
izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom,
se zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja na
področju specialno pedagoških znanj.
Predmeti in programi iz prvega, drugega in tretjega odstavka
so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
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Strokovni delavci se spopolnjujejo v skladu s pravilnikom o
stalnem strokovnem spopolnjevanju.
4. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na
katerem mestu je predmet naveden.
5. člen
1. Učitelji v osnovni šoli
1.1. Učitelji skupnih predmetov
1.1.1. Slovenščina
Učitelj slovenščine od prvega do petega razreda je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka.
Učitelj slovenščine v šestem razredu in v tretjem obdobju je
lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz slovenščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje slovenščine do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje slovenščino tudi v devetletni
osnovni šoli.
1.1.2. Angleščina
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz angleščine.
Učitelj angleščine v šestem razredu in tretjem obdobju je
lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz angleščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje angleščine do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje angleščino tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.3. Nemščina
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz nemščine.
Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz nemščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje nemščine do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje nemščino tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.4. Likovna vzgoja
Učitelj likovne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem
razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka.
Učitelj likovne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Učitelj likovne vzgoje v šestem razredu in tretjem obdobju je
lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje likovne vzgoje do
uveljavitve te odredbe, lahko poučuje likovno vzgojo tudi v devetletni
osnovni šoli.
1.1.5. Glasbena vzgoja
Učitelj glasbene vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka.
Učitelj glasbene vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko
tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj glasbene vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju
je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje glasbene vzgoje do
uveljavitve te odredbe, lahko poučuje glasbeno vzgojo tudi v devetletni osnovni šoli.
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1.1.6. Matematika
Učitelj matematike od prvega do petega razreda je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka.
Učitelj matematike v šestem razredu in tretjem obdobju je
lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz matematike.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje matematike do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje matematiko tudi v devetletni
osnovni šoli.
1.1.7. Tehnika in tehnologija
Učitelj tehnike in tehnologije v šestem razredu je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz tehnike ali proizvodno-tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski
program iz elektrotehnike ali strojništva.
Učitelj tehnike in tehnologije v sedmem in osmem razredu je
lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz tehnike ali proizvodno-tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski
program iz elektrotehnike ali strojništva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje tehnične vzgoje do
uveljavitve te odredbe, lahko poučuje tehniko in tehnologijo tudi v
devetletni osnovni šoli.
1.1.8 Gospodinjstvo
Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka.
Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz gospodinjstva.
Učitelj gospodinjstva v šestem razredu je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz gospodinjstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje gospodinjstva do
uveljavitve te odredbe, lahko poučuje gospodinjstvo tudi v devetletni
osnovni šoli .
1.1.9. Naravoslovje in tehnika
Učitelj naravoslovja in tehnike v četrtem in petem razredu je
lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka
do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje naravoslovje in tehniko v
devetletni osnovni šoli.
1.1.10. Naravoslovje
Učitelj naravoslovja v šestem in sedmem razredu je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz biologije, fizike ali kemije
in opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje biologije, fizike ali
kemije do uveljavitve te odredbe in opravil ustrezni študijski program
za izpopolnjevanje iz naravoslovja, lahko poučuje naravoslovje v
devetletni osnovni šoli.
1.1.11. Biologija
Učitelj biologije v osmem in devetem razredu je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program biologije.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje biologije do uveljavitve
te odredbe, lahko poučuje biologijo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.12. Kemija
Učitelj kemije v osmem in devetem razredu je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program kemije ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje kemije do uveljavitve
te odredbe, lahko poučuje kemijo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.13. Fizika
Učitelj fizike v osmem in devetem razredu je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz fizike.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje fizike do uveljavitve
te odredbe, lahko poučuje fiziko tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.14. Spoznavanje okolja
Učitelj spoznavanja okolja v prvem obdobju je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka
do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje spoznavanje okolja v devetletni osnovni šoli.
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1.1.15. Družba
Učitelj družbe v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka do
uveljavitve te odredbe, lahko poučuje družbo v devetletni osnovni šoli.
1.1.16. Zemljepis
Učitelj zemljepisa v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz geografije.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje zemljepisa do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje zemljepis tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.17. Zgodovina
Učitelj zgodovine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz zgodovine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje zgodovine do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje zgodovino tudi v devetletni
osnovni šoli.
1.1.18. Državljanska vzgoja in etika
Učitelj državljanske vzgoje in etike je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
filozofije, geografije, politologije, sociologije, teologije ali zgodovine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja etike in družbe do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje državljansko vzgojo in etiko v devetletni osnovni šoli.
1.1.19. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem
razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega
pouka.
Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje.
Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je
lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje športne vzgoje do
uveljavitve te odredbe, lahko poučuje športno vzgojo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.20. Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja)
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v prvem obdobju ter v 4.
in 5. razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega
pouka
in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine.
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v šestem razredu in
tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program iz italijanščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje italijanščine kot jezika narodnosti do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje italijanščino
kot drugi jezik v devetletni osnovni šoli.
1.2. Drugi učitelj v prvem razredu
Drugi učitelj v prvem razredu je lahko,
– kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
predšolske vzgoje ali kdor je končal univerzitetni študijski program
razrednega pouka.
Drugi učitelj v prvem razredu je lahko tudi
– strokovni delavec, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok iz četrtega odstavka 40. oziroma 56. člena
zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) v povezavi s 103. členom
zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97).
1.3. Učitelji izbirnih predmetov
TUJI JEZIKI
1.3.1. Angleščina
Učitelj angleščine je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja angleščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
1.3.2. Nemščina
Učitelj nemščine je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja nemščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
1.3.3. Italijanščina
Učitelj italijanščine je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz italijanščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje italijanščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje
italijanščino v devetletni osnovni šoli.
1.3.4. Francoščina
Učitelj francoščine je lahko,
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– kdor je končal univerzitetni študijski program iz francoščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje francoščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje
francoščino v devetletni osnovni šoli.
1.3.5. Latinščina
Učitelj latinščine je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz latinščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje latinščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje latinščino v devetletni osnovni šoli.
1.3.6. Španščina
Učitelj španščine je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz španščine.
Kdor je končal dvopredmetni študijski program iz španščine v
povezavi s še enim predmetom, za katerega je izpolnjeval pogoje za
poučevanje do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje španščino v
devetletni osnovni šoli.
SLOVENŠČINA
1.3.7. Literarni klub
Učitelj predmeta literarni klub je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz primerjalne
književnosti in literarne teorije.
1.3.8. Šolsko novinarstvo
Učitelj predmeta šolsko novinarstvo je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz novinarstva ali bibliotekarstva.
1.3.9. Gledališki klub
Učitelj predmeta gledališki klub je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program dramaturgije,
dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije,
filmske in televizijske režije ali primerjalne književnosti in literarne
teorije.
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE
1.3.10. Informacijsko opismenjevanje
Učitelj predmeta informacijsko opismenjevanje je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva.
VZGOJA ZA MEDIJE
1.3.11. Radio
1.3.12. Tisk
1.3.13. Televizija
Učitelj predmetov radio, tisk in televizija je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, kulturologije, novinarstva ali sociologije.
FILOZOFIJA ZA OTROKE
1.3.14. Kritično mišljenje
1.3.15. Etična raziskovanja
1.3.16. Jaz in drugi
Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja in jaz
in drugi je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program filozofije.
Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja in jaz
in drugi je lahko tudi,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz geografije, pedagogike, politologije, slovenščine, sociologije, sociologije kulture ali zgodovine.
ETNOLOGIJA
1.3.17. Srečanja s kulturami
1.3.18. Sodobnosti z razsežnostmi dediščine
Učitelj predmetov srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz etnologije in kulturne antropologije.
Učitelj predmeta srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine je lahko tudi,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz geografije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine ali
zgodovine.
GLASBA
1.3.19. Glasbena dela
1.3.20. Ansamblska igra
1.3.21. Glasbeni projekt
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Učitelj predmetov glasbena dela, ansamblska igra in glasbeni
projekt je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja glasbene vzgoje v tretjem
obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta.
UMETNOSTNA ZGODOVINA
1.3.22. Kaj nam govorijo umetnine
1.3.23. Življenje, upodobljeno v umetnosti
1.3.24. Oblika in slog
Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program umetnostne zgodovine.
Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko tudi,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz primerjalne književnosti in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodovine,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja likovne vzgoje v tretjem
obdobju devetletne osnovne šole.
PLESNE DEJAVNOSTI
1.3.25. Ples
1.3.26. Ljudski plesi
1.3.27. Starinski in družabni plesi
Učitelj predmetov ples, ljudski plesi ter starinski in družabni
plesi je lahko,
– kdor ima poklic plesalec oziroma je končal umetniško gimnazijo, smer ples, in je solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let
plesne prakse ali kdor ima poklic plesalec oziroma je končal umetniško gimnazijo in je solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj
10 let plesne prakse,
– kdor ima najmanj srednjo izobrazbo, izpolnjuje pogoje za
pridobitev statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja
plesa in ima najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.
Učitelj predmeta ples je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz dramske igre
in umetniške besede ali športne vzgoje.
VERSTVA IN ETIKA
1.3.28. Verstva in etika I
1.3.29. Verstva in etika II
1.3.30. Verstva in etika III
Učitelj predmetov verstva in etika I, verstva in etika II, ter
verstva in etika III je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz filozofije, pedagogike, sociologije, teologije ali zgodovine
in opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike.
Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja etike in družbe ob uveljavitvi te odredbe in opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike, lahko poučuje predmete verstva in etika I,
verstva in etika II, ter verstva in etika III v devetletni osnovni šoli.
RETORIKA
1.3.31. Retorika
Učitelj retorike je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz dramaturgije, filozofije, komunikologije, novinarstva, primerjalne književnosti in literarne teorije, sociologije ali
kateregakoli tujega jezika.
ASTRONOMIJA
1.3.32. Sonce, Luna in Zemlja
1.3.33. Daljnogledi in planeti
1.3.34. Zvezde in vesolje
Učitelj predmetov Sonce, Luna in Zemlja, daljnogledi in planeti
ter zvezde in vesolje je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni
šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
BIOLOGIJA
1.3.35. Raziskovanje organizmov v domači okolici
1.3.36. Organizmi v naravi in umetnem okolju
1.3.37. Rastline in človek
Učitelj predmetov raziskovanje organizmov v domači okolici,
organizmi v naravi in umetnem okolju ter rastline in človek je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v devetletni osnovni šoli.
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ZEMLJEPIS
1.3.38. Življenje človeka na Zemlji
1.3.39. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega
okolja
Učitelj predmetov življenje človeka na Zemlji ter raziskovanje
domačega kraja in varstvo njegovega okolja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zemljepisa v devetletni
osnovni šoli.
LOGIKA
1.3.40. Logika
Učitelj logike je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz filozofije ali matematike.
Učitelj logike je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
OBDELAVA GRADIV
1.3.41. Les
1.3.42. Umetne snovi
1.3.43. Kovine
Učitelj predmetov les, umetne snovi ter kovine je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v
devetletni osnovni šoli.
PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE
1.3.44. Projekti iz fizike in tehnike
Učitelj predmeta projekti iz fizike in tehnike je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni
šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v
devetletni osnovni šoli.
PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE
1.3.45. Projekti iz fizike in ekologije
Učitelj predmeta projekti iz fizike in ekologije je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni
šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v
devetletni osnovni šoli.
ELEKTRONIKA ZA ROBOTIKO
1.3.46. Elektronika z robotiko
Učitelj predmeta elektronika z robotiko je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelj tehnike in tehnologije v
devetletni osnovni šoli.
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI
1.3.47. Risanje v geometriji in tehniki
Učitelj predmeta risanje v geometriji in tehniki je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v
devetletni osnovni šoli.
ELEKTROTEHNIKA
1.3.48. Elektrotehnika
Učitelj predmeta elektrotehnika je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v
devetletni osnovni šoli.
ROBOTIKA V TEHNIKI
1.3.49. Robotika v tehniki
Učitelj predmeta robotika v tehniki je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v
devetletni osnovni šoli.
RAČUNALNIŠTVO
1.3.50. Urejanje besedil
1.3.51. Multimedija
1.3.52. Računalniška omrežja
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz računalništva
in informatike ali organizacije dela (smer študija - organizacijska
informatika),
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
OKOLJSKA VZGOJA
1.3.53. Okoljska vzgoja I.
1.3.54. Okoljska vzgoja II.
1.3.55. Okoljska vzgoja III.
Učitelj predmeta okoljska vzgoja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v devetletni osnovni šoli,
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– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja kemije v devetletni osnovni
šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zemljepisa v devetletni
osnovni šoli.
Učitelj predmeta okoljska vzgoja je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike, tehnike in tehnologije,
gospodinjstva ali državljanske vzgoje in etike v devetletni osnovni šoli.
ŠPORT
1.3.56. Šport za zdravje
1.3.57. Izbrani šport
1.3.58. Šport za sprostitev
Učitelj predmetov šport za zdravje, izbrani šport ter šport za
sprostitev je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja športne vzgoje v tretjem
obdobju devetletne osnovne šole.
PREHRANA
1.3.59. Sodobna priprava hrane
1.3.60. Načini prehranjevanja
Učitelj predmetov sodobna priprave hrane ter načini prehranjevanja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v devetletni
osnovni šoli.
1.4. Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja
Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije ali socialne pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
predšolske vzgoje.
Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja v oddelkih podaljšanega
bivanja do uveljavitve te odredbe, lahko delo v podaljšanem bivanju
opravlja tudi v devetletni osnovni šoli.
1.5. Učitelj za individualne in skupinske pomoči
Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje posebej nadarjenih učencev je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije
ali pedagogike (smer pedagogika).
Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje učencev z učnimi težavami je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije,
pedagogike (smer pedagogika), psihologije ali socialne pedagogike.
2. Svetovalni delavci
2.1. Psiholog
Svetovalni delavec - psiholog je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije.
2.2. Pedagog
Svetovalni delavec - pedagog je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike
(smer pedagogika).
2.3. Socialni delavec
Svetovalni delavec - socialni delavec je lahko,
– kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
socialnega dela.
2.4. Socialni pedagog
Svetovalni delavec - socialni pedagog je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz socialne
pedagogike.
2. 5. Defektolog
Svetovalni delavec - defektolog je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije.
Kdor je izpolnjeval pogoje za svetovalnega delavca do uveljavitve te odredbe, lahko opravlja delo svetovalnega delavca tudi v
devetletni osnovni šoli.
3. Knjižničar
Knjižničar je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz bibliotekarstva.
Knjižničar je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za knjižničarja do uveljavitve te odredbe, lahko opravlja delo knjižničarja tudi v devetletni osnovni šoli.
4. Organizator šolske prehrane
Organizator šolske prehrane je lahko,
– kdor izpolnjuje s predpisi določene pogoje za učitelja gospodinjstva v osnovni šoli,
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– kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
5. Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz računalništva
in informatike ali organizacije dela (smer organizacijska informatika),
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti je lahko
tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.
6. Laborant
Laborant v osnovni šoli je lahko,
– kdor je opravil maturo z izbirnim predmetom biologija ali
kemija ali fizika,
– kdor je končal štiriletni srednješolski program, ki je vseboval
najmanj 240 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega
predmetnega področja ali najmanj 240 ur kemije oziroma drugih
predmetov s kemijskega predmetnega področja ali najmanj 240 ur
fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.
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Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka morajo imeti
učitelji angleščine, nemščine in italijanščine kot drugega jezika (jezik
okolja) predpisane študijske programe za izpopolnjevanje opravljene pred začetkom poučevanja.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba,
pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustrezne smeri.
8. člen
Z uveljavitvijo te odredbe se za strokovne delavce v programu
devetletne osnovne šole preneha uporabljati Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce laborante v programih
srednjih in osnovnih šol (Uradni list RS, št. 42/95 in 68/95).
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 603- 55/99
Ljubljana, dne 14. julija 1999.

6. člen
Strokovni delavci, ki nimajo opravljenih s to odredbo predpisanih študijskih programov za izpopolnjevanje, jih morajo opraviti v
petih letih od uveljavitve te odredbe.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

PRILOGA K ODREDBI O SMERI IZOBRAZBE STROKOVNIH DELAVCEV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
Zap.št.

Predmet

Udeleženci programa

Program stalnega
strokovnega
spopolnjevanja

1.1.2.

angleščina

1.1.3.

nemščina

1.1.7.

tehnika in tehnologija

program iz didaktike
zgodnjega poučevanja
tujega jezika
program iz didaktike
zgodnjega poučevanja
tujega jezika
program iz tehnike in

1.1.9.

naravoslovje in tehnika

1.1.18.

državljanska vzgoja in etika

1.3.11.

vzgoja za medije – radio

1.3.12.

vzgoja za medije – tisk

1.3.13

vzgoja za medije – televizija

1.3.14.

filozofija za otroke – kritično
mišljenje

1.3.15.

filozofija za otroke – etična
raziskovanja

1.3.16.

filozofija za otroke – jaz in drugi

1.3.17.

etnologija – srečanja s kulturami

učitelji angleščine v četrtem in petem razredu s končanim
enopredmetnim ali dvopredmetnim univerzitetnim študijskim
programom iz angleščine
učitelji nemščine v četrtem in petem razredu s končanim
enopredmetnim ali dvopredmetnim univerzitetnim študijskim
programom iz nemščine
vsi učitelji predmeta tehnika in tehnologija
tehnologije
vsi učitelji predmeta naravoslovje in tehnika
in tehnike
vsi učitelji predmeta državljanska vzgoja in etika
vzgoje in etike
vsi učitelji predmeta radio
medije
vsi učitelji predmeta tisk
medije
vsi učitelji predmeta televizija
medije
učitelji predmeta kritično mišljenje s končanim
dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom iz
geografije, pedagogike, politologije, slovenščine, sociologije,
sociologije kulture ali zgodovine
učitelji predmeta etična raziskovanja s končanim
dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom iz
geografije, pedagogike, politologije, slovenščine, sociologije,
sociologije kulture ali zgodovine
učitelji predmeta jaz in drugi s končanim dvopredmetnim
univerzitetnim študijskim programom iz geografije, pedagogike,
politologije, slovenščine, sociologije, sociologije kulture ali
zgodovine
učitelji predmeta srečanja s kulturami s končanim univerzitetnim
dvopredmetnim študijskim programom iz geografije, pedagogike,
sociologije, umetnostne zgodovine ali zgodovine

1.3.18.

etnologija – sodobnosti
z razsežnostmi dediščine

1.3.22.

umetnostna zgodovina kaj nam govorijo umetnine

1.3.23.

umetnostna zgodovina – življenje, učitelji predmeta življenje, upodobljeno v umetnosti s končanim
upodobljeno v umetnosti
dvopredmetnim študijskim programom iz primerjalne književnosti
in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodovine in učitelji,
ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje likovne vzgoje v tretjem
obdobju osnovne šole

učitelji predmeta sodobnosti z razsežnostmi dediščine
s končanim univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom
iz geografije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine
ali zgodovine.
učitelji predmeta kaj nam govorijo umetnine s končanim
dvopredmetnim študijskim programom iz primerjalne književnosti
in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodovine in
učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje likovne vzgoje
v tretjem obdobju osnovne šole

program iz naravoslovja
program iz državljanske
program iz vzgoje za
program iz vzgoje za
program iz vzgoje za
program iz filozofije
za otroke
program iz filozofije
za otroke
program iz filozofije
za otroke
program iz etnologije

program iz etnologije

program iz umetnostne
zgodovine

program iz umetnostne
zgodovine
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Zap.št.

Predmet

Udeleženci programa

Program stalnega
strokovnega
spopolnjevanja

1.3.24.

umetnostna zgodovina –
oblika in slog

program iz umetnostne
zgodovine

1.3.25.

plesne dejavnosti – ples

1.3.26.

plesne dejavnosti – ljudski plesi

1.3.27.

plesne dejavnosti –
starinski in družabni plesi

1.3.31.
1.3.32.

1.3.34.
1.3.40.

retorika
astronomija – Sonce,
Luna in Zemlja
astronomija – daljnogledi in
planeti
astronomija – zvezde in vesolje
logika

učitelji predmeta oblika in slog s končanim dvopredmetnim
študijskim programom iz primerjalne književnosti in literarne teorije,
slovenščine, sociologije ali zgodovine in učitelji, ki izpolnjujejo
pogoje za poučevanje likovne vzgoje v tretjem obdobju osnovne
šole
učitelji predmeta ples s končanim univerzitetnim študijskim
programom iz dramske igre in umetniške besede ali
športne vzgoje
učitelji predmeta ljudski plesi s končanim univerzitetnim študijskim
programom iz dramske igre in umetniške besede ali
športne vzgoje
učitelji predmeta starinski in družabni plesi s končanim
univerzitetnim študijskim programom iz dramske igre in
umetniške besede ali športne vzgoje
vsi učitelji predmeta retorika
vsi učitelji predmeta Sonce, Luna in Zemlja

1.3.41.

1.3.33.

program iz plesa
program iz plesa
program iz plesa
program iz retorike
program iz astronomije

vsi učitelji predmeta daljnogledi in planeti

program iz astronomije
program iz astronomije
program iz logike

obdelava gradiv – les

vsi učitelji predmeta zvezde in vesolje
učitelji predmeta logika, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v tretjem
obdobju devetletne osnovne šole
vsi učitelji predmeta les

1.3.42.

obdelava gradiv – umetne snovi

vsi učitelji predmeta umetne snovi

1.3.43.

obdelava gradiv – kovine

vsi učitelji predmeta kovine

1.3.44.

projekti iz fizike in tehnike

vsi učitelji predmeta projekti iz fizike in tehnike

1.3.45.

projekti iz fizike in ekologije

vsi učitelji predmeta projekti iz fizike in ekologije

1.3.46.

elektronika z robotiko

vsi učitelji predmeta elektronika z robotiko

1.3.47.

risanje v geometriji in tehniki

vsi učitelji predmeta risanje v geometriji in tehniki

1.3.48.

elektrotehnika

vsi učitelji predmeta elektrotehnika

1.3.49.

robotika v tehniki

vsi učitelji predmeta robotika v tehniki

1.3.50.

računalništvo – urejanje besedil

1.3.51.

računalništvo – multimedija

1.3.52.
1.3.53.

računalništvo – računalniška
omrežja
okoljska vzgoja I

1.3.54.

okoljska vzgoja II

1.3.55.

okoljska vzgoja III

5.

računalnikar – organizator
informacijskih dejavnosti

učitelji predmeta urejanje besedil, ki izpolnjujejo pogoje za
učitelja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole
učitelji predmeta multimedija, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja
v tretjem obdobju devetletne osnovne šole
učitelji predmeta računalniška omrežja, ki izpolnjujejo pogoje
za učitelja tretjem obdobju devetletne osnovne šole
učitelji predmeta okoljska vzgoja I, ki izpolnjujejo pogoje za
učitelja fizike, tehnike in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske
vzgoje in etike
učitelji predmeta okoljska vzgoja II, ki izpolnjujejo pogoje za
učitelja fizike, tehnike in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske
vzgoje in etike
učitelji predmeta okoljska vzgoja III, ki izpolnjujejo pogoje za
učitelja fizike, tehnike in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske
vzgoje in etike
računalnikarji – organizatorji informacijskih dejavnosti, ki
izpolnjujejo pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli

6.

laborant

vsi laboranti

vsi predmeti iz programa
osnovne šole za odrasle

vsi strokovni delavci, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle

izobraževalni programi s
prilagojenim izvajanjem in
prilagojeni izobraževalni
programi z enakovrednim
izobrazbenim standardom

vsi učitelji, ki poučujejo v oddelkih, v katerih se izvaja izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem ali prilagojeni izobraževalni
program z enakovrednim izobrazbenim standardom

program iz obdelave
gradiv – les
program iz obdelave
gradiv – umetne snovi
program iz obdelave
gradiv – kovine
program iz projektov iz
fizike in tehnike
program iz projektov iz
fizike in ekologije
program iz elektronike
z robotiko
program iz risanja
v geometriji in tehniki
program
iz elektrotehnike
program iz robotike
v tehniki
program iz računalništva
program iz računalništva
program iz računalništva
program iz okoljske
vzgoje
program iz okoljske
vzgoje
program iz okoljske
vzgoje
program iz računalništva
za računalnikarje –
organizatorje
informacijskih dejavnosti
program za laborante
v devetletni osnovni šoli
progam za strokovne
delavce v osnovni šoli
za odrasle
program iz specialno
pedagoških znanj
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Št.

2722. Odredba o spremembi odredbe o določitvi
števila mest državnih tožilcev na Državnem
tožilstu Republike Slovenije, na višjih in na
okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
in o določitvi števila mest pomočnikov
državnega tožilstva
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Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 1. 7. 1999, št.
110-10/97-2 (N), na podlagi drugega odstavka 58. člena zakona o
državnem tožilstvu dala potrditev k odredbi o spremembah odredbe
o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 14. člena zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) izdaja minister za
pravosodje

2724. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike

ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi števila mest
državnih tožilcev na Državnem tožilstvu Republike
Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih tožilstvih v
Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest
pomočnikov državnega tožilstva

Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 10/91, 17/91,
12/92, 12/93, 13/93, 71/93, 2-3/94, 38/94, 80/97 in 69/98)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in
29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

I
V odredbi o določitvi števila mest državnih tožilcev na Državnem tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih
tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilstva (Uradni list RS, št. 83/94 in 61/98) se v
enajstem odstavku 3. točke besedilo “in 1 pomočnika” nadomesti
z besedilom “in 2 pomočnika”.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 112-1/97
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka
14. člena zakona o državnem tožilstvu s sklepom z dne 1. 7.
1999, št. 734-01/98-2 (N) dala soglasje k odredbi o spremembi
odredbe o določitvi števila mest državnih tožilcev na Državnem
tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih
tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilstva.

2723. Odredba o spremembah odredbe o določitvi
števila delovnih mest strokovnih sodelavcev,
administrativnih in drugih delavcev na državnih
tožilstvih v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 58. člena zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) izdaja minister za pravosodje

ODREDBO
o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih
mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih
delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
I
V odredbi o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih delavcev in drugih delavcev na državnih
tožilstvih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/95, 68/96 in
7/98) se tretja alinea 1. točke spremeni tako, da se glasi:
“– šest administrativnih delavcev”.
II
Druga alinea 4. točke pod II se spremeni tako, da se glasi:
“– tri administrativne delavce”.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 112-2/98
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

zaposlovanja

PRAVILNIK
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje določa izvajanje ukrepov
aktivne politike zaposlovanja, ki so opredeljeni v vladnem programu ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter nosilca oziroma izvajalca programov.
2. člen
Nosilca oziroma izvajalca programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Posamezne programe aktivne politike zaposlovanja izvajajo
tudi:
– pooblaščene organizacije oziroma delodajalci in
– skladi dela.
3. člen
Vrste, namen, cilji in vsebina programov so opredeljeni v
programu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki ga sprejme
Vlada Republike Slovenije za koledarsko leto ali za plansko obdobje (v nadaljnjem besedilu: vladni program).
4. člen
Osebam, ki so vključene v programe, se zagotavljajo sredstva
v skladu z 49. členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (v nadaljevanju: zakon) in sprejetim vladnim
programom.
5. člen
Upravni odbor zavoda sprejme normative oziroma merila za
določanje stroškov udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja v okviru sprejetega vladnega programa.
II. VKLJUČITEV V AKTIVNO POLITIKO ZAPOSLOVANJA
6. člen
Postopek za vključitev v program se začne na predlog delodajalca, ko gre za presežne delavce ali na predlog zavoda oziroma
pooblaščene organizacije ali brezposelne osebe, ko gre za brezposelne osebe.
Predlog za vključitev v program se vloži na predpisanem
obrazcu pri organizacijski enoti zavoda oziroma pooblaščeni organizaciji, pristojni glede na sedež delodajalca oziroma prebivališče
brezposelne osebe.
O predlogu za vključitev v program odloči v soglasju z brezposelno osebo zavod oziroma pooblaščena organizacija.
V primeru, da soglasja ni, izda zavod oziroma pooblaščena
organizacija odločbo, s katero odloči, da se brezposelna oseba ne
vključi v program.
7. člen
Vključitev v program se izvede v skladu z zaposlitvenim načrtom oziroma na podlagi programa razreševanja presežkov. Oseba,
ki je vključena v program, sklene pogodbo z zavodom oziroma
pooblaščeno organizacijo. V pogodbi se določijo zlasti pravice,
obveznosti in odgovornosti osebe, nosilca izvajanja programa,
trajanje, sofinanciranje in kontrolo nad njihovim izvajanjem.
Obrazce in potrebno dokumentacijo za vključitev v posamezen program določi in predpiše zavod.
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8. člen
Predlog iz 6. člena tega pravilnika se vloži pri organizacijski
enoti zavoda na podlagi obrazcev in dokumentacije iz drugega
odstavka prejšnjega člena v rokih, ki jih predpiše zavod, razen, če
ni s tem pravilnikom drugače določeno.

določa statut zavoda po predhodnem mnenju strokovne komisije,
ki jo imenuje upravni odbor zavoda.
Zoper odločitev drugostopenjskega organa zavoda lahko
oseba v osmih dneh po prejemu odločbe vloži tožbo pri sodišču,
pristojnem za delovne in socialne spore.

III. POVRAČILA PRISPEVKOV

VI. NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV

9. člen
Delodajalec vloži zahtevo za povračilo prispevkov, določenih
v 48.a členu zakona pri organizacijski enoti zavoda, pristojni glede
na sedež delodajalca, najkasneje v 30 dneh od sklenitve delovnega razmerja z delavcem, za katerega uveljavlja povračilo.
Vlogi priloži:
– podatke o registraciji,
– potrdilo o številu zaposlenih na dan vložitve zahteve ter v
zadnjem trimesečju in
– izjavo delodajalca, da zavarovanec ni bil pred prijavo na
zavodu v delovnem razmerju za nedoločen čas pri istem delodajalcu ali pri povezani fizični oziroma pravni osebi.
Zavod preveri ali so izpolnjeni pogoji iz 48.a člena zakona.

15. člen
Sredstva za izvajanje ukrepov, namenjenih delodajalcem in
lokalnim skupnostim ter sredstva za izvajanje eksperimentalnih
programov se dodelijo na podlagi javnega razpisa, razen če ni z
zakonom drugače predpisano.

10. člen
S pogodbo iz 48.a člena zakona se določi čas vračanja
prispevkov. Prispevki se povrnejo vsakih šest mesecev za nazaj na
podlagi zahtevka delodajalca kateremu priloži dokazila o plačanih
prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti.
11. člen
Delodajalec, ki prekine delovno razmerje, sklenjeno z delavcem na podlagi vključitve v program povračil prispevkov delodajalcem, oziroma zaposlenimi na istih ali podobnih delovnih mestih iz
razlogov na strani delodajalca, mora najkasneje v roku 8 dni po
prekinitvi pogodbe o zaposlitvi o tem obvestiti zavod ter ga seznaniti z razlogi za prenehanje delovnega razmerja.
IV. PROJEKTNI PRISTOP
12. člen
Izvajanje projektnega pristopa v podjetju, ki je na podlagi
sklepa Vlade Republike Slovenije vključeno v projektni pristop, se
začne z ustanovitvijo projektne enote vladne projektne skupine (v
nadaljnjem besedilu: projektna enota) v tem podjetju.
Sklep o ustanovitvi projektne enote sprejme vladna projektna
skupina. S sklepom o ustanovitvi se določijo sestava, naloge ter
roki za začetek delovanja projektne enote.
Člani projektne enote so direktor družbe ali od njega pooblaščena oseba, strokovni sodelavec družbe, zadolžen za kadrovske zadeve, pooblaščeni predstavnik zavoda, predstavnik sindikata ter zunanji član, ki ga predlaga zavod.
Če je to potrebno, se za razreševanje posameznih problemov v projektno enoto vključijo tudi predstavniki lokalne skupnosti
in drugih strokovnih organizacij oziroma skladov.
13. člen
Pooblaščeni predstavnik zavoda v okviru projektnega pristopa v posameznem podjetju svetuje vodstvu podjetja pri načrtovanju in izvajanju naslednjih aktivnosti:
– izvedbe kadrovske prenove podjetja, v skladu s sprejeto
poslovno strategijo podjetja, katerih cilj je izboljšanje organizacije
dela in ohranitev optimalnega števila delovnih mest in
– razreševanje presežnih delavcev na način, da se aktivno
vključijo v programe in ukrepe, ki vodijo do čimprejšnje zaposlitve.
V primeru, da podjetje nima sprejete razvojne strategije,
pooblaščeni predstavnik zavoda v sodelovanju z vodstvom podjetja organizira izvedbo strateških delavnic za postavitev poslovne in
kadrovske strategije podjetja, ki predstavljata osnovo za pripravo
programa kadrovske prenove podjetja.
V. VARSTVO PRAVIC
14. člen
Zoper odločitev o vključitvi v program in o povračilu prispevkov je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži v roku 15 dni od
prejema odločbe pri nosilcu oziroma izvajalcu programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja. O pritožbi odloči organ, ki ga

16. člen
V javnem razpisu nosilec ukrepa (ministrstvo ali zavod) določi
pogoje in merila za izbor usposobljenih izvajalcev oziroma dodelitev sredstev ter druge podrobnejše pogoje, potrebne za izvedbo
programa.
17. člen
Pri izbiri izvajalcev programov nosilec ukrepa upošteva cilje
in vsebino posameznega programa aktivne politike zaposlovanja
ter sprejete standarde in normative za izvajanje posameznih programov.
18. člen
Izvajalci programov so lahko delodajalci neposredno ali pa
za to posebej usposobljene javne ali zasebne izobraževalne ali
svetovalne institucije.
19. člen
Pred začetkom izvajanja programa zavod in izvajalec skleneta pogodbo, v kateri določita cilje programa, njegovo vrednost in
čas izvajanja programa ter določita pravice in medsebojne obveznosti pri njegovem izvajanju.
VII. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem ter namensko porabo sredstev se
izvaja v skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja (Uradni list RS, št. 17/99).
Zavod in pooblaščene organizacije so dolžni izvajati nadzor
nad izvajalci in udeleženci posameznih programov v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka in internimi predpisi o izvajanju
nadzora.
21. člen
Spremljanje in nadzor nad izvajanjem programov aktivne politike zaposlovanja se zagotavlja:
– s spremljanjem pri izvajalcu programa,
– s spremljanjem pisnih poročil izvajalca programa v skladu s
pogodbo in spremljanjem spoštovanja drugih pogodbenih določil,
– z vpogledom v dokumentacijo,
– s spremljanjem namenskosti porabe sredstev,
– s spremljanjem kakovosti programov,
– preko povratnih informacij udeležencev (merjenje zadovoljstva udeležencev programov, anketni vprašalniki po končanem
programu),
– s sodelovanjem pri zaključnih izpitih in
– z evalvacijami posameznih programov.
22. člen
Podrobnejšo metodologijo za spremljanje učinkovitosti posameznega programa in nadzora določi nosilec programa.
VIII. VRNITEV SREDSTEV
23. člen
Delodajalec oziroma izvajalec mora zavodu oziroma pooblaščeni organizaciji delno ali v celoti vrniti prejeta sredstva v
revalorizirani višini, skupaj s pogodbeno dogovorjenimi obrestmi,
ob zamudi pri vračilu pa tudi zamudne obresti po zakonu v primeru, če sredstva, namenjena izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, niso bila uporabljena namensko.
24. člen
Če oseba, vključena v program krivdno ne izpolnjuje prevzetih pogodbenih obveznosti, zavod oziroma poblaščena organizaci-
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ja razdre pogodbo in zahteva vračilo dodeljenih sredstev ter
povračilo povzročene škode. Brezposelna oseba, vključena v program, mora zavodu oziroma pooblaščeni organizaciji, vrniti vsa
prejeta sredstva v revalorizirani višini, skupaj s pogodbeno dogovorjenimi obrestmi, ob zamudi pri vračilu pa tudi zamudne obresti
po zakonu, če je bila vključitev v program prekinjena iz neopravičenih razlogov.
IX. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati pravilnik
o izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS,
št. 71/96 in 42/98), pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Uradni list RS, št. 23/96, 68/96, 31/97 in 61/98)
in pravilnik o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost (Uradni list RS, št 55/96
in 68/96).
Ne glede na prejšnji odstavek se za že vključene brezposelne in delodajalce v programe do izteka programa uporabljajo pravilniki iz prejšnjega odstavka.
26. člen
Obrazce in potrebno dokumentacijo iz drugega odstavka
7. člena tega pravilnika sprejme zavod v roku treh mesecev od
uveljavitve tega pravilnika.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

2725. Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi 2. člena zakona o zemljiškem katastru (Uradni list
SRS, št. 16/74 in 42/86) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja Minister za
okolje in prostor

NAVODILO
o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega
načrta
1. člen
(1) Digitalni katastrski načrt so zemljiškokatastrski načrti v
predpisani vektorski digitalni obliki.
(2) Digitalni katastrski načrt se vodi in uporablja pod pogoji, ki
jih določa to navodilo.
2. člen
Digitalni katastrski načrt se začne uporabljati kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra:
– ko je digitalni katastrski načrt izdelan za območje cele katastrske občine,
– ko je digitalni katastrski načrt izdelan v državnem koordinatnem sistemu,
– ko parcele oziroma parcelni deli homogeno in zvezno pokrivajo območje cele katastrske občine,
– ko so meje katastrske občine iz prve alinee tega člena
usklajene z mejami sosednjih katastrskih občin,
– ko so podatki o parcelah usklajeni v opisnem in grafičnem
delu zemljiškega katastra, in
– ko je vzpostavljena evidenca elaboratov in zemljiškokatastrskih točk.
3. člen
(1) Območna geodetska uprava Geodetske uprave Republike
Slovenije, ki je krajevno pristojna za vodenje zemljiškega katastra,
izdela za posamezno katastrsko občino analizo opisnih in grafičnih
podatkov zemljiškega katastra, iz katere mora biti razvidno, ali digitalni katastrski načrt izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega člena.
(2) Če iz analize opisnih in grafičnih podatkov zemljiškega
katastra izhaja, da digitalni katastrski načrt izpolnjuje vse pogoje iz
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prejšnjega člena, sprejme minister, pristojen za geodetske zadeve
sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta za
posamezno katastrsko občino.
(3) Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega
načrta za posamezno katastrsko občino se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
4. člen
(1) Analiza opisnih in grafičnih podatkov zemljiškega katastra
ter sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
za posamezno katastrsko občino se hranita kot sestavni del operata
zemljiškega katastra.
(2) Območna geodetska uprava Geodetske uprave Republike
Slovenije mora glavnemu uradu Geodetske uprave Republike Slovenije najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi sklepa o začetku
uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta za posamezno katastrsko občino odstopiti kopijo digitalnega katastrskega načrta s
stanjem na dan začetka uradne uporabe.
5. člen
(1) Analogni zemljiškokatastrski načrti, ki z dnem začetka uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta postanejo sestavni del
arhiva zemljiškokatastrskega operata, se uporabljajo v postopkih
vodenja in vzdrževanja zemljiškega katastra.
(2) Podatki iz analognih zemljiškokatastrskih načrtov se izdajajo
pod enakimi pogoji kot drugi arhivski podatki zemljiškega katastra.
6. člen
(1) Podatki iz digitalnega katastrskega načrta se na zahtevo
naročnika izdajo v obliki standardnih izrisov (zemljiškokatastrski načrt, mapna kopija) ali v digitalni obliki v standardnih formatih.
(2) Če zahteva naročnik podatke v digitalni obliki, se kot uradni grafični prikaz zahtevanih podatkov zemljiškega katastra štejejo
podatki v digitalni obliki v standardnih formatih skupaj s potrjenim
grafičnim izrisom območja, za katerega se podatki izdajo.
7. člen
(1) Ob izdaji podatkov iz digitalnega katastrskega načrta mora
Geodetska uprava Republike Slovenije uporabnike podatkov informirati o kakovosti izdanih podatkov.
(2) Na izdanih podatkih iz digitalnega katastrskega načrta morata biti vedno navedena merilo izvornega načrta in vrsta katastrske
izmere za posamezno območje (grafična, numerično-grafična ali
koordinatna izmera).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-1/1999-1
Ljubljana, dne 9. julija 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

2726. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in
njihovih okrajšav (2. dopolnitev)

Na podlagi 13. člena zakona o strokovnih in znanstvenih
naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) Ministrstvo za šolstvo in šport
objavlja

SEZNAM
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih
okrajšav (2. dopolnitev)
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni naslovi so bili določeni v senatih fakultet, akademij in visokih strokovnih šol Univerze v Ljubljani, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl.
U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98, in odl. U-I-243/95-13,
Uradni list RS, št. 35/98) je 29. 6. 1999 z njimi soglašal senat
Univerze v Ljubljani, Svet za visoko šolstvo RS pa je po
49. členu zakona o visokem šolstvu 2. 7. 1999 k njim dal
pozitivno mnenje in priporočilo.
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I.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski
program, sprejet po zakonu o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)

Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)

1. AKADEMIJA ZA GLASBO
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
Glasbena pedagogika
2. FAKULTETA ZA KEMIJO
IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Varstvo pri delu in požarno varstvo
3. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
– študijski programi za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Radiologija
Ortopedska tehnika
prot.
Sanitarno inženirstvo
Zdravstvena nega
4. VISOKA POLICIJSKO-VARNOSTNA ŠOLA
– študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Varnost in notranje zadeve

Okrajšava

profesor glasbe
profesorica glasbe

prof. glas.

diplomirani varnostni inženir
diplomirana varnostna inženirka

dipl. var. inž.

diplomirani inženir radiologije
diplomirana inženirka radiologije
diplomirani inženir ortotike in protetike
diplomirana inženirka ortotike in protetike

dipl. inž. ort. in

diplomirani sanitarni inženir
diplomirana sanitarna inženirka
diplomirana medicinska sestra
diplomirani zdravstvenik

dipl. san. inž.
dipl. m. s.
dipl. zn.

diplomirani varstvoslovec
diplomirana varstvoslovka

dipl. var.

dipl. inž. rad.

II.1. Strokovni naslovi po podiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski
program, sprejet po zakonu o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)

1. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Poučevanje na razredni stopnji

2. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
– študijski program za pridobitev specializacije
Urbanistično načrtovanje
3. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
– študijski program za pridobitev specializacije
Obramboslovje
4. EKONOMSKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev
magisterija
Aktuarstvo

5. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, FAKULTETA ZA FARMACIJO,
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO,
MEDICINSKA FAKULTETA IN VETERINARSKA FAKULTETA
UNIVERZE V LJUBLJANI
– študijski program za pridobitev magisterija
in doktorata znanosti
Biomedicina

Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)

Okrajšava

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.
dr.

specialist arhitekt urbanist
specialistka arhitektka urbanistka

spec.

specialist obramboslovja
specialistka obramboslovja

spec.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

dr.

dr.

II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni naslovi so bili določeni v senatih fakultet in visokih strokovnih šol Univerze v Mariboru, ob upoštevanju 32. člena
zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS,
št. 18/98, in odl. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) je 16. 6. 1999 z njimi soglašal senat Univerze v Mariboru, Svet za
visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 16. 4. 1999 k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
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II.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski
program, sprejet po zakonu o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)

1. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe
Glasbena pedagogika
Likovna pedagogika
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKO, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO,
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, EKONOMSKO
POSLOVNA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
Gospodarsko inženirstvo
3. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Organizacija in management
4. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Zdravstvena nega

Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)

Okrajšava

profesor glasbe
profesorica glasbe
profesor likovne umetnosti
profesorica likovne umetnosti

prof. glas.

univerzitetni diplomirani gospodarski inženir
univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka

univ. dipl. gosp.
inž.

diplomirani organizator – menedžer
diplomirana organizatorka – menedžerka

dipl. org. menedž.

diplomirana medicinska sestra
diplomirani zdravstvenik

dipl. m. s.
dipl. zn.

prof. lik. umet.

II.2. Strokovni naslovi po podiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski
program, sprejet po zakonu o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)

1. PRAVNA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev specializacije
Pravni vidiki sodelovanja v Centralni Evropi
2. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– študijski programi za pridobitev specializacije
Energetika in procesna tehnika
Proizvodno strojništvo
Konstrukterstvo in splošna strojegradnja
Tekstilno mehanska tehnologija
Tekstilno kemijska tehnologija
Tekstilno konfekcijska tehnologija
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev specializacije
Fizika – področje izobraževanja
– študijski programi za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Fizika – področje izobraževanja

Geografija – področje izobraževanja

Slovenski jezik s književnostjo

4. FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
– študijski program za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Agrarna ekonomika

5. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
– študijski programi za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Management delovnih procesov

Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)

specialist pravnih vidikov v Centralni Evropi
specialistka pravnih vidikov v Centralni Evropi

Okrajšava

spec.

specialist za energetsko in procesno tehniko
specialistka za energetsko in procesno tehniko
spec.
specialist za proizvodno strojništvo
specialistka za proizvodno strojništvo
spec.
specialist za konstrukterstvo in splošno strojegradnjo
specialistka za konstrukterstvo in splošno strojegradnjo
specialist za tekstilno mehansko tehnologijo
specialistka za tekstilno mehansko tehnologijo
spec.
specialist za tekstilno kemijsko tehnologijo
specialistka za tekstilno kemijsko tehnologijo
spec.
specialist za tekstilno konfekcijsko tehnologijo
specialistka za tekstilno konfekcijsko tehnologijo
spec.

specialist fizike – področje izobraževanja
specialistka fizike – področje izobraževanja

spec. fiz.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

dr.
mag.
dr.
mag.

dr.

dr.

dr.

spec.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski
program, sprejet po zakonu o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)

Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)

Okrajšava

Management informacijskih sistemov

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

Management kakovosti

Kadrovski management

6. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA
– študijski program za pridobitev
specializacije
Gerontološka zdravstvena nega

dr.
mag.
dr.
mag.
dr.

specialist gerontološke zdravstvene nege
specialistka gerontološke zdravstvene nege

spec.

III. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni naslov je bil določen v senatu Politehnike iz Nove Gorice, ob upoštevanju 32. in 49. člena zakona o visokem šolstvu
(Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98,
in odl. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) je Svet za visoko šolstvo RS 2. 7. 1999 k njemu dal soglasje in priporočilo.
III.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski
program, sprejet po zakonu o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)

Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)

1. POLITEHNIKA
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov diplomirani gospodarski inženir
diplomirana gospodarska inženirka

Okrajšava

dipl. gosp. inž.

IV. Strokovni in znanstveni naslovi iz tega seznama se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 161-1/98
Ljubljana, dne 9. julija 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o koncesijah na področju socialnega varstva

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl. US) v
zvezi s 44. in 47. členom zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 52/94 – odl. US in 41/99) izdaja minister
za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva
1. člen
V pravilniku o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da
glasi:
“Natečaj se lahko razpiše tudi samo za določeno storitev
oziroma za del storitve.“
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo “koncedent“ doda
beseda “najmanj“.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
“O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani
komisije.“

4. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Če ponudnik v skladu z zahtevo in v roku iz drugega in
tretjega odstavka tega člena ne dopolni ponudbe, se ponudba s
sklepom zavrže. Zoper sklep je v roku 8 dni od vročitve dovoljen
ugovor, o katerem odloči predstojnik koncedenta. Njegova odločitev je dokončna.“
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki glasi:
“12.a člen
Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev koncesije se
pravilno opremljena, pravočasna in popolna vloga za pridobitev
koncesije šteje kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi s področja socialnega
varstva.“
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Komisija najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice Slovenije opravi strokovni pregled popolnih vlog ter
jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni
dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog podelitve
koncesij, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije ter ga predložijo predstojniku koncedenta.
Koncedent na predlog komisije izda odločbo o podelitvi koncesije.“
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7. člen
V 17. členu se v tretji alinei prvega odstavka besede “zaposluje zadostno število“ nadomesti z besedami “zagotavlja zaposlitev
zadostnega števila“.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“Ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka tega člena se
lahko na natečaj prijavi fizična oseba, ki še ni registrirana za opravljanje dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje iz 65. in 66. člena zakona o
socialnem varstvu.“
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega člena, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo prijavitelja s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi,
– spisek strokovnih referenc izvajalcev s področja razpisane
koncesije,
– projekcijo finančnega poslovanja za obdobje, za katero je
razpisana koncesija,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom
ali najemno pogodbo za objekt ali prostor,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz
katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov,
– ter druge dokumente, ki so navedeni v natečaju.
Če se na natečaj prijavi fizična ali pravna oseba, ki je skladno s
tretjim odstavkom 41.b člena zakona o socialnem varstvu pridobila
dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil iz prve in druge alinee
prejšnjega odstavka predloži odločbo o dovoljenju za delo.
Če se na natečaj prijavi fizična oseba, ki še ni registrirana za
opravljanje dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje iz 65. in 66. člena
zakona o socialnem varstvu, mora predložiti vsa dokazila, razen
dokazil iz prve in druge alinee prvega odstavka.“
9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Če se na natečaj prijavi fizična oseba, ki še ni registrirana za
opravljanje dejavnosti oziroma fizična oseba, ki je registrirana za
opravljanje druge dejavnosti, ji lahko koncedent z odločbo podeli
koncesijo za opravljanje razpisane storitve. V tem primeru se šteje,
da je oseba s tem pridobila tudi dovoljenje za delo.
Odločba o podelitvi koncesije fizični osebi je podlaga za vpis v
register zasebnikov, ki opravljajo socialno varstvene storitve in ga
vodi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.“
10. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki glasi:
“Če strokovna komisija pri ponudniku ugotovi manjša odstopanja od minimalnih tehničnih pogojev, ki so določeni s predpisi, lahko
ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev za opravljanje razpisane storitve od ponudnika zahteva dodatna pojasnila.
V primeru, da ponudnik dokaže, da bo kljub odstopanjem
zagotovljeno nemoteno opravljanje storitve, ki je predmet razpisane
koncesije, lahko strokovna komisija koncedentu predlaga, da se
ponudniku kljub temu podeli koncesija.”
11. člen
Pri 2. točki 29. člena se za vejico doda besedilo: “ime odgovorne osebe in pravni status,“.
6. točka 29. člena se črta.
12. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki glasi:
“29.a člen
Podatki, vpisani v register, so javni in jih sme vsakdo pregledovati. Pregledovati se smejo tudi listine, ki so podlaga za vpis v
register, razen tistih, za katere predpis o varstvu osebnih podatkov
določa drugače.
Na podlagi pisne vloge lahko vsakdo pridobi pisni izpis iz
registra za posameznega koncesionarja.“
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13. člen

33. člen se črta.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-010/97-15
Ljubljana, dne 16. julija 1999.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2728. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
junij 1999

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni list
SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) ter zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z
indeksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99)
Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1999
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih, junija 1999 v primerjavi z majem 1999 je bil 0,005.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do junija 1999 je bil –0,003.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do junija je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih junija 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,015.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija
1999 v primerjavi z majem 1999 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta
do junija 1999 je bil 0,027.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 1999 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen žviljenjskih potrebščin junija 1999 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,043.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od
začetka leta do junija 1999 v primerjavi s povprečjem leta 1998 je
bil 0,039.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 7. julija 1999.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

Preklic
Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega
kanalizacijskega sistema, objavljen v Uradnem listu RS, št.
52-2490/99 in pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo
javnega vodovodnega sistema, objavljen v Uradnem listu RS, št.
52-2491/99, se preklicujeta oziroma nista veljavna.
Glavni direktor
Javnega podjetja
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Anton Kranjc l. r.
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