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UKAZ
o razglasitvi zakona o gorskih vodnikih (ZGV)
Razglašam zakon o gorskih vodnikih (ZGV), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. julija
1999.
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Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O GORSKIH VODNIKIH (ZGV)
1. člen
(namen zakona)
Zakon o gorskih vodnikih določa poklic gorskega vodnika, pogoje za pristop k usposabljanju, program usposabljanja, pogoje za opravljanje poklica, pogoje za ustanovitev
in delovanje gorniških šol in državno podporo usposabljanju
gorskih vodnikov v Republiki Sloveniji.
2. člen
(poklic gorskega vodnika)
Gorski vodnik po tem zakonu je, kdor je vpisan v imenik iz 5. člena tega zakona in trajno ali občasno za plačilo
izvaja eno ali več naslednjih dejavnosti:
a) vodenje oseb na gorskih turah in vzponih,
b) vodenje oseb na turnih smukih,
c) strokovni pouk iz gorništva.
Poklic gorskega vodnika je svoboden poklic.
Pravne osebe lahko opravljajo dejavnosti iz prvega odstavka tega člena le z gorskimi vodniki po tem zakonu.
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3. člen
(usposabljanje za gorskega vodnika)
Usposabljanje za poklic gorskega vodnika je specializacija, s katero se po uspešno opravljenem usposabljanju
po programu za gorske vodnike, obveznem enoletnem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu pridobi poklic
gorski vodnik.
Gorski vodnik – pripravnik (v nadaljnjem besedilu: pripravnik za gorskega vodnika) lahko samostojno izvaja dejavnosti iz točke a) in b) 2. člena, dejavnosti iz točke c) istega
člena pa le pod vodstvom in nadzorom gorskega vodnika.
Strokovni izpit za gorskega vodnika se lahko opravlja v
desetih letih po uspešno opravljenem usposabljanju po programu za gorskega vodnika.
4. člen
(pogoji za opravljanje poklica gorskega vodnika)
Poklic gorskega vodnika v Sloveniji lahko opravlja, kdor
je opravil vse s tem zakonom predpisane izpite in je vpisan v
imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije iz 5. člena tega
zakona.
Tuji gorski vodnik, ki je član tujega združenja gorskih
vodnikov, ki je član Mednarodne zveze združenj gorskih
vodnikov (IFMGA), lahko občasno opravlja poklic gorskega
vodnika v Sloveniji, če je v svoji državi vpisan v imenik
aktivnih gorskih vodnikov. Vodi lahko le turiste, ki jih je
pripeljal s seboj iz tujine.
5. člen
(imenik aktivnih gorskih vodnikov)
Imenik gorskih vodnikov vodi Združenje gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGVS). Imenik je sestavljen iz dveh delov: iz imenika pripravnikov za gorske
vodnike in iz imenika gorskih vodnikov.
V imeniku so naslednji podatki:
a) tekoča številka,
b) ime in priimek,
c) datum in kraj rojstva,
d) državljanstvo
e) naslov stalnega bivališča v Sloveniji,
f) davčna številka,
g) datum vpisa v imenik,
h) podatki o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju
odgovornosti,
i) datum izdaje, obnove ali odvzema vodniške izkaznice,
j) datum izbrisa iz imenika,
k) gorniška šola, v kateri deluje vodnik ali pripravnik.
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Vse spremembe podatkov iz prvega odstavka so vpisani v imenik dolžni v 30 dneh po nastanku sprememb sporočiti ZGVS.
V imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije se lahko
vpiše gorski vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki je
član ZGVS, državljan Republike Slovenije in ima zavarovano
svojo odgovornost proti tretjim osebam. Vpis v imenik se
obnovi vsako leto do prvega marca.
Gorski vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki ni
državljan Republike Slovenije in ki je izpite opravil pri enem
izmed združenj, ki je član Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov (IFMGA), se lahko vpiše v imenik aktivnih
gorskih vodnikov Slovenije, če ima stalno bivališče na območju Republike Slovenije. Vlogo za vpis v imenik mora
skupaj z dokazili o opravljenem usposabljanju nasloviti na
ZGVS.
Gorski vodniki ali pripravniki za gorske vodnike, ki žele
opravljati poklic gorskega vodnika, se morajo priglasiti za
prvi vpis v imenik, vsakoletno podaljšanje vpisa in morebitno
obnovitev vpisa. Rok za priglasitev določi vsako leto ZGVS.
Gorski vodnik in pripravnik za gorskega vodnika se
izbriše iz imenika v primerih, ki jih predvideva statut ZGVS.
O vpisu, podaljšanju vpisa, izbrisu in obnovitvi vpisa v
imenik aktivnih gorskih vodnikov odloča ZGVS v skladu s
statutom.
ZGVS vsako leto do konca marca sporoči ministrstvu,
pristojnemu za turizem (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
imenik aktivnih gorskih vodnikov za tekoče leto.
Ministrstvo predpiše podrobnejše določbe o obliki in
vsebini imenika gorskih vodnikov.
6. člen
(poklicno usposabljanje gorskih vodnikov)
ZGVS organizira teoretično in praktično usposabljanje
kandidatov za pripravnike za gorskega vodnika, pripravnikov
za gorske vodnike, stalno usposabljanje gorskih vodnikov in
specializirano usposabljanje gorskih vodnikov.
Na predlog ZGVS imenuje ministrstvo stalne člane izpitne komisije ZGVS, ki preverja znanje udeležencev vseh
vrst poklicnega usposabljanja iz prvega odstavka. Komisijo
pri posameznem izpitu sestavljajo najmanj trije člani.
7. člen
(pogoji za vključitev v usposabljanje za gorske vodnike)
Kdor se želi usposobiti za gorskega vodnika, mora
izpolnjevati naslednje začetne pogoje:
a) biti mora član planinskega društva ali alpinističnega
kluba, ki je včlanjen v Planinski zvezi Slovenije,
b) imeti mora najmanj 18 let,
c) imeti mora najmanj srednjo izobrazbo,
d) biti mora primeren za opravljanje poklica gorskega
vodnika,
e) imeti mora z zdravniškim potrdilom dokazane psihofizične sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
f) imeti mora alpinistične izkušnje, ki jih predpiše ministrstvo na predlog ZGVS.
8. člen
(ugotavljanje primernosti za usposabljanje)
Komisija, sestavljena iz treh članov izpitne komisije
ZGVS in predstavnika ministrstva, pred začetkom usposabljanja pregleda prijave vseh kandidatov. Vse kandidate, ki
izpolnjujejo začetne pogoje, preskusi in za vsakega posebej
ugotovi, ali je primeren za usposabljanje.
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Vsak kandidat mora pred začetkom usposabljanja pred
izpitno komisijo dokazati, da ima sposobnosti, ki jih predpiše ministrstvo na predlog ZGVS.
Komisija na podlagi rezultatov preskusa predlaga ministrstvu začetek usposabljanja in pripravi načrt pokrivanja
stroškov za celotno obdobje usposabljanja po letih. Ko ministrstvo odobri začetek usposabljanja in načrt pokrivanja
stroškov, se obveže za plačilo razlike med celotnimi stroški
in pristojbinami udeležencev. ZGVS sporoči vsem kandidatom sklep o začetku usposabljanja.
Preskus kandidatov se šteje kot del usposabljanja.
9. člen
(program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike)
Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike
traja skupaj s preskusom iz 7. člena 80 dni in obsega štiri
osnovne tečaje, od katerih vsak posebej traja štirinajst dni:
a) tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva in dva dodatna dneva za izpite,
b) tečaj vodenja v skali in pet dodatnih dni za izpite,
c) tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorju in pet
dodatnih dni za izpite,
d) tečaj vodenja v snegu in ledu in pet dodatnih dni za
izpite.
Zadnji trije tečaji vsebujejo tudi tiste dele splošnih teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva, ki niso bili
obdelani v prvem tečaju.
Tečaji se lahko izvajajo v več delih. Vsebina posameznega dela se določi glede na razmere na terenu, kjer se
izvaja del tečaja. Znanje se ocenjuje na vsakem delu tečaja
posebej. Posameznih delov tečajev se lahko udeleži kandidat, ki je uspešno opravil vse prejšnje dele.
Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike
mora biti zaključen v treh letih.
Vsebino tečajev iz prvega odstavka ter način preskusa
uspešnosti usposabljanja kandidatov predpiše minister, pristojen za turizem (v nadaljnjem besedilu: minister).
10. člen
(strokovni izpit za gorske vodnike ter potrdilo)
Strokovni izpit za gorske vodnike traja skupaj pet dni in
obsega tridnevno ponovitev najvažnejših vsebin osnovnih
tečajev s poudarkom na usposabljanju za praktično vodenje
in poučevanju gorništva ter dvodnevni izpit iz te snovi. Strokovnega izpita se lahko udeležijo pripravniki po zaključeni
pripravniški dobi. Strokovni izpit se opravi pred komisijo,
sestavljeno v skladu s prvim odstavkom 8. člena.
Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu izda ZGVS
gorskemu vodniku potrdilo, ki je javna listina. Vsebino in
obliko potrdila predpiše minister.
11. člen
(preverjanje in ocenjevanje)
Ob koncu vsakega delnega tečaja vodja tečaja in inštruktorji ocenijo uspeh vsakega udeleženca posebej z eno
izmed treh ocen: zelo uspešno, uspešno, neuspešno.
Udeleženec, ki ni opravil delnega tečaja, lahko enkrat
ponovi izpit za ta tečaj. To mora opraviti pred naslednjim
delom tečaja. V primeru neuspeha pri popravnem izpitu,
lahko nadaljuje z določeno vrsto usposabljanja le tako, da
tega začne znova.
12. člen
(razpis za začetek usposabljanja za gorskega vodnika)
ZGVS najmanj vsaki dve leti razpiše začetek usposabljanja za poklic gorskega vodnika. V razpisu se navede naj-
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manjše število ustreznih kandidatov, ki je potrebno za začetek usposabljanja. Vlogo, katere podrobno vsebino predpiše ministrstvo, je treba poslati na ZGVS.
13. člen
(program stalnega usposabljanja gorskih vodnikov)
Stalno usposabljanje gorskih vodnikov poteka na dvodnevnih tečajih, ki jih organizira ZGVS. Vsebina tečajev so
novosti, ki se pojavljajo pri opravljanju poklica gorskega
vodnika. Vodja vsakokratnega usposabljanja in inštruktorji
vodijo imenik udeležencev in ocenijo njihovo sodelovanje.
Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike so se
dolžni najmanj enkrat na tri leta udeležiti stalnega usposabljanja. Tega so oproščeni gorski vodniki, ki se v teh treh letih
udeležijo specializiranega usposabljanja in pripravniki za gorske vodnike, ki v teh treh letih opravijo strokovni izpit za
gorskega vodnika.
14. člen
(specializirano usposabljanje gorskih vodnikov)
Specializirano usposabljanje gorskih vodnikov je namenjeno usposabljanju tistih gorskih vodnikov, ki sodelujejo
kot inštruktorji pri drugih vrstah usposabljanja. Specializirano usposabljanje organizira ZGVS v skladu s potrebami in
razvojem vodniškega poklica.
15. člen
(šolnina za udeležbo pri usposabljanju za poklic gorskega
vodnika)
Udeleženci usposabljanja morajo v desetih dneh po
prejemu sklepa ministrstva o začetku usposabljanja vplačati
šolnino, ki je določena s sklepom. Podlaga za določitev
šolnine so veljavne vodniške tarife za gorske vodnike, ki
poučujejo in vodijo tečaje ter višina subvencije, ki jo za
posamezno vrsto usposabljanja prispeva ministrstvo. Šolnina se vplačuje na račun ZGVS.
16. člen
(znak in izkaznica gorskih vodnikov)
Med opravljanjem svojega poklica morajo gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike nositi na vidnem mestu
znak in imeti pri sebi izkaznico.
Znak in izkaznico gorskih vodnikov izdaja ZGVS.
Ministrstvo predpiše obliko znaka in vsebino izkaznice
na predlog ZGVS.
Znak in izkaznica sta javni listini.
17. člen
(oprema gorskih vodnikov)
Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike morajo
pri opravljanju svojega poklica uporabljati brezhibno opremo
in z njeno pravilno uporabo v vseh primerih zagotavljati največjo možno varnost vodenih.
18. člen
(dolžnosti in pravice gorskih vodnikov)
Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike so pri
opravljanju svojega poklica dolžni:
a) odločati, kdaj je potrebna uporaba vrvi in drugih
pripomočkov za varovanje,
b) voditi naenkrat toliko vodenih, da je zagotovljena
njihova varnost, pri čemer morajo upoštevati trajanje, težavnost in vrsto nameravane ture, vremenske razmere, letni čas
in sposobnosti vodenih.
Gorski vodniki in pripravniki imajo pravico ukazovati
vodenim, oni pa morajo ukaze ubogati, če so ukazi povezani
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z njihovo varnostjo. Če vodeni vodnika ne ubogajo, lahko
vodniki turo prekinejo. Pri tem morajo poskrbeti za varno
vrnitev vodenih na izhodišče. V tem primeru imajo pravico
zaračunati polno tarifo.
Če je tura prekinjena zaradi višje sile ali zaradi nesposobnosti vodenih, imajo vodniki pravico zaračunati polno
tarifo.
V primeru nesreče so gorski vodniki in pripravniki za
gorske vodnike dolžni pomagati pomoči potrebnim, pri čemer pa ne smejo opustiti skrbi za varnost vodenih.
Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike niso
dolžni nositi prtljage vodenih ali tistih, ki jih spremljajo.
19. člen
(gorniške šole)
Kot gorniška šola šteje vsaka usklajena skupna poklicna dejavnost več gorskih vodnikov in pripravnikov za gorske
vodnike. Sem ne spada pridobivanje vodenih. Dejavnost
gorniške šole je predvsem poučevanje gorniških veščin vseh
vrst v vseh letnih časih.
Poklicna dejavnost obsega tudi vse stranske dejavnosti
kot so prevoz in izposoja opreme, če so te dejavnosti podrejene glavni dejavnosti.
Oznaka gorniške šole se mora od oznak drugih gorniških šol jasno razlikovati in mora vsebovati besedi “Gorniška šola”. Gorski vodniki lahko delujejo istočasno samo v
eni gorniški šoli.
Gorniška šola se lahko ustanovi, če da zanjo pobudo
najmanj en gorski vodnik, ki ima za delovanje šole zagotovljeno sodelovanje še najmanj dveh gorskih vodnikov.
Vlogo z vsebino, ki jo predpiše ministrstvo, mora gorski
vodnik poslati na ministrstvo.
Dovoljenje za ustanovitev gorniške šole izda ministrstvo
po pridobitvi mnenja ZGVS in velja neomejen čas ob pogoju, da se ne spremeni vodstvo šole in da so sodelujoči
gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike ves čas vpisani v imeniku iz 5. člena. Dovoljenje vsebuje imena in priimke
vodstva šole, imena in priimke sodelujočih gorskih vodnikov, oznako gorniške šole, območje delovanja in sedež
šole.
Gorniške šole se vpišejo v register šol, ki ga vodi ministrstvo. Vsebino registra in podrobnejše pogoje za ustanovitev gorniške šole predpiše minister.
Poučevanje v gorniški šoli izvajajo gorski vodniki in
pripravniki za gorske vodnike. Število slednjih ne sme presegati števila gorskih vodnikov.
Šolanje, ki se izvaja v organizaciji planinskih društev,
včlanjenih v Planinski zvezi Slovenije in drugih gorniških
društev za njihove člane, in pri katerem inštruktorji svoje
delo opravljajo nepoklicno in zanj ne prejemajo plačila, se
ne šteje kot dejavnost gorniških šol.
20. člen
(vodniške tarife)
Tarife za vodenje ureja splošni akt, ki ga sprejme ZGVS
in določa najmanjše zneske tarif za posamezne vrste tur. Za
veljavnost tarife je treba pridobiti soglasje ministra.
21. člen
(Združenje gorskih vodnikov Slovenije)
Za zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa pri opravljanju poklica gorskega vodnika ter varstva
tretjih oseb se gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike združujejo v ZGVS.
Združenje je pravna oseba.
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Najvišji organ ZGVS je zbor gorskih vodnikov. Zbor
gorskih vodnikov sprejme statut združenja, v katerem se
podrobneje določijo naloge in organizacija združenja ter
pristojnosti organov združenja.
ZGVS je organizirano kot poklicno združenje in predstavlja gorske vodnike Slovenije v Sloveniji in mednarodnih
vodniških organizacijah.
ZGVS, ki je bilo ob ustanovitvi organizirano kot društvo,
se kot poklicno združenje preoblikuje v roku enega leta po
uveljavitvi tega zakona in v šestih mesecih po ustanovitvi
sprejme vse akte, potrebne za ureditev svojega delovanja.
ZGVS pridobiva sredstva za delovanje od obvezne članarine in dotacij.
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Kandidati za gorske vodnike, ki se že usposabljajo po
programu ZGVS, zaključijo usposabljanje po tem zakonu.
Gorniške šole morajo svoje delo prilagoditi temu zakonu in pravilniku iz 15. člena v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.
27. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/98-4/2
Ljubljana, dne 22. julija 1999.

22. člen
(zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov)
Gorski vodniki in pripravniki ter drugi udeleženci pri
izvajanju programov usposabljanja morajo imeti zavarovano
svojo odgovornost proti tretjim osebam in morajo biti nezgodno zavarovani. Najmanjše zavarovalne vsote predpiše
minister na predlog ZGVS.
23. člen
(državna finančna podpora usposabljanju gorskih vodnikov)
Z namenom spodbujanje gorskega turizma nasploh in
posebej gorskega vodništva namenja Republika Slovenija
vsako leto sredstva za usposabljanje kandidatov za gorske
vodnike, pripravnikov za gorske vodnike, gorskih vodnikov
in inštruktorjev ter članov izpitne komisije ZGVS.
Predlog za obseg finančne podpore pripravlja ZGVS na
podlagi načrta usposabljanja za prihodnje leto.
24. člen
(kazenske določbe)
Kdor stalno opravlja poklic gorskega vodnika v Sloveniji v nasprotju s 4. členom in ni vpisan v imenik aktivnih
gorskih vodnikov iz 5. člena, se kaznuje z denarno kaznijo
200.000 tolarjev.
Kdor organizira in vodi gorniško šolo brez dovoljenja iz
šestega odstavka 19. člena, se kaznuje z denarno kaznijo
400.000 tolarjev.
Kdor zaračunava vodniške usluge v nasprotju z veljavno tarifo po splošnem aktu iz 20. člena, se kaznuje z denarno kaznijo 100.000 tolarjev.
Kdor za svojo dejavnost neupravičeno uporablja nazive
gorski vodnik, gorniška šola ali podobne, pa za to nima
potrdila iz tretjega odstavka 11. člena oziroma dovoljenja iz
šestega odstavka 19. člena, se kaznuje z denarno kaznijo
100.000 tolarjev.
Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike, ki svoje
dejavnosti ne zavarujejo v skladu z 22. členom, se kaznujejo
z denarno kaznijo 200.000 tolarjev in s suspenzom od
najmanj enega meseca do največ enega leta.
25. člen
(podzakonski akt)
Minister v šestih mesecih po sprejetju tega zakona izda
pravilnik o gorskih vodnikih in z njim uredi podrobnosti iz 7.,
8., 9., 11., 12. in 16. člena tega zakona.
26. člen
(prehodna določba)
Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike Planinske zveze Slovenije, ki so to postali pred letom 1993, se
štejejo kot gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike po
tem zakonu, če so člani ZGVS.

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

3008.

Zakon o kontroli cen (ZKC)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o kontroli cen (ZKC)
Razglašam zakon o kontroli cen (ZKC), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. julija 1999.
Št. 001-22-128/99
Ljubljana, dne 30. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O KONTROLI CEN (ZKC)
1. člen
Ta zakon ureja kontrolo nad cenami blaga in storitev (v
nadaljnjem besedilu: kontrola cen) na območju Republike
Slovenije, ki jo izvajajo državni organi.
2. člen
Kolikor ni drugače določeno, imajo izrazi v tem zakonu
naslednji pomen:
– kontrola cen obsega spremljanje in analiziranje gibanja cen, pripravo, predlaganje in predpisovanje ukrepov
kontrole cen ter izvajanje teh ukrepov s strani državnih organov;
– cena blaga je plačilo, ki je določeno, dogovorjeno ali
izročeno za blago glede na kraj, kjer se blago prevzame v
skladu s pravili obligacijskega prava;
– cena storitve je plačilo, ki je določeno, dogovorjeno
ali izročeno za storitev glede na kraj, kjer se storitev opravi;
– podjetje je vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja
gospodarsko dejavnost na trgu, vključno z javnimi podjetji in
podružnicami tujih podjetij; kot podjetja se štejejo tudi posamezniki, zavodi in druge pravne osebe, ki v skladu z zakonom opravljajo svoj dejavnost po tržnih načelih bodisi stal-
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no, občasno, v manjšem obsegu ali ob svoji glavni dejavnosti;
– prodaja blaga je vsako dejanje, s katerim se vzpostavlja ali izvršuje obligacijsko razmerje iz prodajne pogodbe, zlasti pa ponudba, sprejem ponudbe, določitev cene v
tarifah in splošnih poslovnih pogojih, izstavitev računa itd.
3. člen
(1) Udeleženci na trgu svobodno oblikujejo cene na
podlagi ponudbe in povpraševanja in drugih konkurenčnih
dejavnikov, kar morajo državni organi upoštevati pri določanju ukrepov kontrole cen.
(2) Za cene smejo državni organi uporabljati le z zakonom določene ukrepe kontrole cen in le zaradi razlogov, ki
so določeni z zakonom.
(3) Državni organi smejo v posameznem primeru uporabiti le take ukrepe kontrole cen, ki
– so nujni glede na razlog ukrepa,
– v najmanjši meri omejujejo konkurenco in so najbližji
normalnim tržnim razmeram ter
– najhitreje pripeljejo do odprave razlogov za ukrepe
kontrole cen.
(4) Če odpadejo ali se zmanjšajo denarne obveznosti,
ki so določene s predpisi in ki se vračunavajo v ceno ob
prodaji blaga (davki, prispevki, carine in druge dajatve), se
morajo cene, za katere je določen ukrep kontrole cene,
ustrezno zmanjšati, če predpis ne določa drugače.
4. člen
Kolikor ni izrecno ali smiselno drugače določeno, ta
zakon ne posega v pravice in obveznosti udeležencev na
trgu in pristojnosti državnih organov po drugih zakonih o
urejanju trga, zlasti po zakonih o gospodarskih javnih službah, o konkurenci, varstvu potrošnikov, dumpingu, državni
pomoči, davkih in zbiranju statističnih podatkov o cenah.
5. člen
(1) Če Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) ali minister, pristojen za kontrolo cen (v nadaljnjem
besedilu: minister) meni, da je cena določena s kartelnim ali
vertikalnim omejevalnim sporazumom, sklepom podjetniškega združenja ali usklajenim ravnanjem podjetij ali je posledica zlorabe monopolnega ali obvladujočega položaja podjetja, o tem nemudoma obvesti Urad Republike Slovenije za
varstvo konkurence in mu posreduje podatke, s katerimi
razpolaga.
(2) S tem ni omejena možnost, ki jo ima vlada po
13. členu tega zakona.
6. člen
(1) Vlada odgovarja Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) za politiko cen in
predpisuje ukrepe kontrole cen.
(2) Spremljanje in analiziranje gibanj cen ter pripravo
predpisov in izvajanje ukrepov kontrole cen opravlja ministrstvo, pristojno za kontrolo cen (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka spremljajo gibanja cen storitev v komunalnih dejavnostih in cen njihovih proizvodov ter cen energentov v lokalni distribuciji
oziroma porabi in drugih cen, ki jih določi minister, upravne
enote. O ugotovljenih gibanjih cen upravne enote sproti
obveščajo ministrstvo.
7. člen
Če ni izrecno ali smiselno drugače določeno, se v tem
zakonu določbe o blagu, cenah in prodajalcih blaga nanaša-
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jo tudi na storitve, cene in izvajalce storitev, ki so predmet
tržnega prometa.
8. člen
(1) Vlada z uredbo določi ustrezne ukrepe kontrole
cen, kadar
1. je to nujno zaradi doseganja ciljev in ukrepov gospodarske politike, ki so določeni z akti državnega zbora,
2. gre za dejavnosti, v katerih ima posamezno podjetje
ali enota, ki samostojno opravlja dejavnost ali nekaj podjetij
monopolni ali obvladujoč položaj, pa so te dejavnosti nujne
za zadovoljevanje potreb ljudi in organizacij,
3. nastanejo ali se utemeljeno pričakujejo hude motnje
na trgu pri gibanju cen, pa pri tem ne gre za redna sezonska
nihanja,
4. bi prišlo na trgu do cen, ki bi ogrozile redno preskrbo potrošnikov in bi bile te cene posledica elementarnih in
drugih množičnih nesreč,
5. gre za prodajo blaga iz državnih blagovnih rezerv,
6. gre za državni odkup na podlagi zakona,
7. gre za uskladitev cen z obveznostmi, ki jih je Republika Slovenija sprejela z mednarodnimi pogodbami,
8. gre za dovoljene oblike državne pomoči ali so za
uvoz predpisane posebne dajatve.
(2) Ukrep kontrole cen traja, dokler obstaja zanj razlog
iz prejšnjega odstavka, vendar ne dalj kot šest mesecev.
Vlada lahko v utemeljenih primerih po tem času na podlagi
predhodne analize stanja ukrep obnoviti.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme trajati
– ukrep zaradi razlogov iz 1. in 2. točke prvega odstavka najdalj eno leto, vlada pa ga lahko obnovi v skladu s
prejšnjim odstavkom;
– ukrep zaradi razlogov iz 5. do vključno 8. točke prvega odstavka tega člena pa toliko časa, kolikor traja prodaja,
odkup, obveznost Republike Slovenije oziroma državna pomoč ali dajatev.
(4) Vlada z uredbo določi listo blaga, za katero se
smejo uporabiti ukrepi kontrole cen zaradi razloga iz 1. in 2.
točke prvega odstavka tega člena.
(5) Pri določanju liste iz prejšnjega odstavka tega člena
vlada upošteva zlasti:
– poseben pomen določenega blaga za zagotovitev
gospodarskega razvoja,
– redno oskrbo potrošnikov,
– krepitev konkurenčne sposobnosti domačega gospodarstva,
– uveljavljanje strožjih okoljevarstvenih in zdravstvenih
zahtev pri proizvodnji in uporabi blaga,
– redno delovanje trga in možnosti za vključevanje novih ponudnikov,
– kupno moč potrošnikov zlasti glede nujno potrebnega blaga in storitev, ki jih uporabljajo vsi potrošniki in glede
katerih ti nimajo možnosti izbire dobavitelja ali izvajalca.
(6) Vlada lahko za posamezne vrste blaga ali dejavnosti
z uredbo podrobneje določi uporabo ukrepa kontrole cen.
9. člen
Ukrepi kontrole cen so:
1. določitev najvišje cene, pri čemer podjetja ne smejo
prodajati blago nad to ceno, lahko pa pod njo;
2. določitev trdne (fiksne) cene, pri čemer podjetja ne
smejo prodajati blaga ne po višji in ne po nižji ceni;
3. določitev najnižje cene, pri čemer podjetja ne smejo
določiti ali sprejeti nižje cene;
4. določitev elementov cene, pri čemer se v skladu s
1. do 3. točko tega člena določijo najvišja, trdna ali najnižja
cena za posamezne sestavine ali več sestavin;
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5. določitev mehanizma cen, pri čemer se določi način
oblikovanja cen, sestavine, ki jih podjetje sme ali mora ali ne
sme upoštevati, in merila, po katerih se cene ali njihove
sestavine morajo ali smejo oblikovati (na primer borzne cene);
6. pridobitev predhodnega soglasja k cenam, pri čemer se cena ne more določiti ali spremeniti brez predhodnega soglasja;
7. vračanje cen na določeno raven, pri čemer je podjetje dolžno določiti cene, ki so veljale pred zvišanje ali
znižanjem, kakor so bile te cene ugotovljene v aktu vlade;
8. predhodna prijava cen, pri čemer so podjetja dolžna
ministrstvu prijaviti veljavne cene in vsako njihovo spremembo;
9. obvezno redno ali občasno pošiljanje podatkov o
cenah za posamezno blago ali več vrst blaga na temelju
odredbe ministra.
10. člen
(1) Ukrepi kontrole cen se nanašajo na posamezno
vrsto blaga, na skupino ali več skupin blaga ali na vse blago.
(2) Ukrep kontrole cen se sme uporabiti za cene na
katerikoli stopnji proizvodnje ali prometa blaga ali opravljanja
storitev. V uredbi o uvedbi ukrepa kontrole cen se določi, na
katero stopnjo proizvodnje ali prometa ali opravljanja storitev
se ukrep nanaša.
(3) Če so cene, za katere velja ukrep kontrole cen,
sestavina tarifnega sistema ali podobnega sistema ali splošnih poslovnih pogojev, s katerimi je določen izračun cen
blaga, ki dejansko veljajo za kupca, ni dovoljeno spremeniti,
dopolniti, zamenjati ali ukiniti takega sistema ali pogojev
brez predhodne spremembe ukrepa kontrole cen.
(4) Z uredbo o določitvi predhodnega soglasja po 6.
točki 9. člena tega zakona lahko vlada določi, da daje soglasje k cenam za posamezne vrste blaga ministrstvo, pristojno za kontrolo cen.
(5) Če je določen ukrep po 6. ali 8. točki 9. člena tega
zakona, sme podjetje uporabljati cene po enem mesecu po
tem, ko je dobilo predhodno soglasje oziroma po enem
mesecu po tem, ko je predhodno prijavilo cene.
(6) Minister lahko predpiše obvezno pošiljanje podatkov o cenah za posamezno blago in posamezne storitve,
kadar ministrstvo potrebuje te podatke za spremljanje gibanja cen.
(7) Minister lahko zahteva od podjetij, ki oblikujejo cene, vse podatke, pomembne za kontrolo cen.
(8) Za predhodno soglasje k cenam po 6. točki, za
predhodno prijavo cen po 8. točki in za pošiljanje podatkov
o cenah po 9. točki 9. člena tega zakona predpiše minister
z odredbo obvezne sestavine vloge oziroma sporočila in po
potrebi tudi ustrezne obrazce.
(9) Če vloga, prijava ali sporočilo iz sedmega odstavka
tega člena niso popolni, zahteva ministrstvo dopolnitev. Če
podjetje vloge, prijave ali sporočila ne dopolni in pošlje v
osmih dneh od prejema sporočila, se šteje, da ga ni poslalo.
(10) Pri uporabi blagovnih rezerv za preskrbo trga se
lahko ukrepi kontrole cen predpišejo za cene tega blaga v
nadaljnji prodaji in za cene blaga, izdelanega iz blaga, ki je
bilo dano na trg iz blagovnih rezerv.
11. člen
(1) Podjetja, ki prodajajo blago, na katerega cene se
nanaša ukrep kontrole, so dolžna uskladiti te cene z ukrepom kontrole cen.
(2) Kupci so upravičeni, da se jim prodaja blago po
cenah, ki so v skladu z ukrepi kontrole cen ter da se jim
zaračunavajo te cene. Če podjetje, ki prodaja blago, zaračunava drugačno ceno, sme kupec plačati ceno, ki je v skladu
z ukrepom kontrole cen.
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12. člen
(1) Državni organi, drugi organi in organizacije z javnimi
pooblastili in organi lokalnih skupnosti v aktih, s katerimi
določajo podjetjem pogoje za pridobitev pravic, pooblastil in
koristi ter za sklenitev pogodb, določijo tudi pogoj, da so
podjetja uskladila cene z ukrepi kontrole cen v obdobju
zadnjih treh let. S temi akti organi še določijo, da smejo tudi
preklicati odločitve o pridobitvi pravic, pooblastil in koristi, ki
še niso v celoti realizirane, ter razdreti pogodbe, in sicer v
primeru, da podjetje cen ne uskladi z ukrepi kontrole cen,
uveljavljenimi po sprejetju navedenih odločitev oziroma sklenitvi pogodb.
(2) Z akti iz prejšnjega odstavka so mišljeni akti, ki
urejajo dodeljevanje uvoznih kontingentov in dovoljenj, podeljevanje koncesij, nakup blaga in uporabo storitev za
opravljanje nalog in dejavnosti teh organov, stimulacije in
subvencije, dotacije, nadomestila ali kompenzacije, druge
finančne intervencije, ukrepe aktivne politike zaposlovanja
in druge ukrepe.
(3) Šteje se, da podjetje ni uskladilo cen z ukrepi
kontrole cen, če je to ugotovljeno s pravnomočno odločbo
organa tržne inšpekcije iz 17. člena tega zakona.
(4) Organi iz prvega odstavka tega člena pisno sporočajo pristojnemu organu tržne inšpekcije osebe, ki so pridobile pravice ali pooblastila oziroma so sklenile pogodbe.
13. člen
(1) Na predlog enega ali več podjetij ali velikih potrošnikov, ki so redni kupci blaga, ene ali več organizacij potrošnikov ali Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
lahko vlada določi primeren ukrep kontrole cen, če ugotovi,
da je dosedanja cena blaga enega ali več podjetij previsoka
ali da je zvišanje nesorazmerno glede na mednarodni razvoj
cen, splošni indeks cen gospodarske panoge ali splošno
zvišanje cen v tej gospodarski panogi.
(2) Ukrep kontrole cen iz prejšnjega odstavka lahko
traja največ eno leto.
(3) Predlog za ukrep iz prvega odstavka tega člena se
vloži pri ministrstvu. To opravi preiskavo o utemeljenosti
predloga in s svojo ugotovitvijo seznani predlagatelja in prizadeto podjetje ali združenje podjetij.
(4) Če je ministrstvo ugotovilo, da je predlog utemeljen, se lahko prizadeto podjetje ali prizadeta podjetja obvežejo, da bodo takoj znižala ceno v skladu z ugotovitvijo
ministrstva, ki nato postopek ustavi.
(5) Če prizadeto podjetje ne pristane na zadostno znižanje cen, predloži ministrstvo predlog skupaj s svojimi ugotovitvami vladi.
(6) Če ministrstvo ugotovi, da predlog ni utemeljen,
lahko predlagatelj sam vloži predlog pri vladi.
(7) Vlada mora o predlogu odločiti v enem mesecu po
tem, ko je prejela predlog in ugotovitve ministrstva oziroma
je predlog vložil predlagatelj sam.
(8) Če vlada predlogu ugodi, se sklep o tem objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(9) Primeren ukrep kontrole cen lahko določi tudi pristojni organ lokalne skupnosti za cene storitev javnih služb iz
pristojnosti lokalne skupnosti.
14. člen
(1) Ob uvedbi ukrepa kontrole cen ali kadarkoli v času,
ko ukrep traja, lahko vlada naloži podjetjem, da zaradi ukrepa ne smejo prenehati prodajati blaga, na katerega se ukrep
nanaša.
(2) Vlada sme podjetjem naložiti obveznost iz prejšnjega odstavka le, če bi opustitev prodaje resno ogrozila preskrbo potrošnikov, redno in nujno delovanje drugih podjetij
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ali drugih pravnih oseb in tega ne bi bilo mogoče odpraviti ali
preprečiti z drugimi ukrepi.
(3) Če vlada naloži podjetjem obveznost iz prvega odstavka tega člena, lahko določi tudi primerno nadomestilo
podjetjem, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo.
(4) Ta člen ne izključuje pooblastil, ki jih ima organ
tržne inšpekcije po 18. členu tega zakona.
15. člen
(1) Za predhodno usklajevanje stališč glede predpisovanja ukrepov kontrole cen deluje pri ministrstvu Svet za
cene kot strokovno posvetovalno telo za vprašanja kontrole
cen (v nadaljnjem besedilu: svet).
(2) Svet ima deset članov in predsednika, ki je minister,
pristojen za kontrolo cen. Minister lahko za posamezno sejo
sveta ali za določen čas imenuje namestnika, ki predseduje
svetu. Namestnik ne more biti član sveta. Člane sveta imenuje izmed strokovnjakov minister, in sicer:
– enega iz ministrstva, pristojnega za kontrolo cen,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za finance,
– štiri na predlog Gospodarske zbornice Slovenije,
– enega na predlog direktorja Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence,
– enega na predlog direktorja Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov in
– dva neodvisna strokovnjaka.
(3) Na seje se obvezno vabijo predstavniki ministrstev,
na katerih delovno področje se nanaša ukrep kontrole cen,
ki se na seji obravnava. Na predlog članov, ki jih je predlagala Gospodarska zbornica Slovenije, lahko predsednik povabi tudi predstavnike gospodarskih združenj in posameznih
podjetij, na katerih dejavnost se nanaša ukrep kontrole cen.
Vabljeni predstavniki nimajo glasovalne pravice.
(4) Svet mora obravnavati vse predloge za ukrepe kontrole cen, prav tako pa tudi druga stališča in analize o cenah,
ki jih minister pošlje vladi.
(5) Svet sprejme svoja stališča z večino glasov. Ta
stališča posreduje minister v svojem poročilu vladi. V tem
poročilu pa mora navesti tudi mnenja vabljenih udeležencev
in ločena stališča članov sveta.
(6) V nujnih primerih sme minister predlagati vladi ukrep
kontrole cen ali njegovo spremembo brez predhodnega stališča sveta, vendar mora sklicati svet takoj, ko je to mogoče
in poslati njegova stališča vladi.
(7) Minister samostojno odgovarja za svoje odločitve in
svoje predloge vladi in ni vezan na stališča sveta.
16. člen
(1) Vsi udeleženci postopkov kontrole cen so dolžni
med postopki in po končanih postopkih varovati kot uradno
tajnost podatke, ki se nanašajo na cene in kontrolo cen,
zlasti pa podatke o elementih cen, njihovem izračunu, predlogih za spremembo cen, podatke, ki jih podjetja pošljejo
ministrstvu ali vladi, in podatke, ki pomenijo poslovno tajnost
podjetij po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Dolžnost po prejšnjem odstavku velja za vse podatke, ne glede na to, ali so bili posamezni med njimi že prej
določeni kot druge vrste tajnost.
17. člen
(1) Izvajanje obveznosti, ki jih ta zakon in na njegovi
podlagi izdani predpisi nalagajo prodajalcem blaga, nadzirajo organi tržne inšpekcije.
(2) Če organ tržne inšpekcije pri opravljanju nadzorstva
ugotovi, da podjetje ni upoštevalo ukrepov kontrole cen iz 9.
ali 13. člena tega zakona, naloži z odločbo podjetju, da ta
ukrep izvrši.
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(3) Organ tržne inšpekcije v odločbi tudi ugotovi, ali je
podjetje zaračunavalo previsoke cene oziroma plačevalo
prenizke in v kakšnem obsegu, in naloži podjetju povračilo
razlik v ceni s pripadajočimi obrestmi. Prav tako organ tržne
inšpekcije ugotovi, ali je podjetje s kršitvijo ukrepa kontrole
cen pridobilo še kakšno drugo premoženjsko korist.
(4) Če je podjetje, ki ni upoštevalo ukrepa kontrole
cen, zaračunavalo kupcem previsoke cene ali plačevalo
prodajalcem prenizke, je dolžno v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe organa tržne inšpekcije razliko v ceni s pripadajočimi obrestmi brez posebnega poziva vrniti kupcem oziroma prodajalcem.
(5) Če kupci oziroma prodajalci niso znani, je podjetje
dolžno takoj po pravnomočnosti odločbe organa tržne inšpekcije objaviti na ustrezen način, naj se kupci oziroma
prodajalci zglasijo pri podjetju zaradi plačila razlike v ceni in
obresti v roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni po objavi tega
poziva. Če se kupec oziroma prodajalec v tem roku ne zglasi
pri podjetju, s tem ni izgubil pravice do vračila preveč plačanega zneska in do pravic, ki jih ima po obligacijskem pravu.
(6) Obresti po tem členu so enake zamudnim obrestim
pri gospodarskih poslih po obligacijskem pravu.
(7) S pravnomočno odločbo seznani organ tržne inšpekcije organe ali organizacije iz prvega odstavka 12. člena
tega zakona.
18. člen
(1) Če zaradi ukrepa kontrole cen podjetje preneha
prodajati blago in če bi to resno ogrozilo preskrbo potrošnikov ali redno delovanje drugih podjetij in pravnih oseb,
naloži organ tržne inšpekcije v odločbi iz 17. člena tega
zakona podjetju, da nemudoma začne s prodajo in pri tem
upošteva ukrep kontrole cen.
(2) Organ tržne inšpekcije v odločbi določi rok, do
katerega velja obveznost podjetja po prejšnjem odstavku,
vendar ta obveznost ne sme trajati dlje kot tri mesece po
pravnomočnosti odločbe organa tržne inšpekcije.
19. člen
Pritožba zoper odločbe iz 17. in 18. člena tega zakona
ne zadrži izvršitve odločb, razen glede obveznosti vračila
preveč plačanih zneskov po četrtem in petem odstavku
17. člena.
20. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se
kaznuje pa prekršek podjetje,
1. če cen ne uskladi z ukrepi kontrole cen (9. člen);
2. če spremeni, dopolni, zamenja ali ukine tarifni sistem oziroma njemu podoben sistem oziroma poslovne pogoje, na kar ni dala predhodnega soglasja vlada (9. člen);
3. če preneha s prodajo v nasprotju s 14. in 18. členom;
4. če ne vrne preveč plačanega zneska in zamudnih
obresti (17. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
21. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek podjetje,
1. če predhodno ne prijavi cen po 8. točki 9. člena
tega zakona ali
2. če ne pošlje podatkov v skladu z 9. točko 9. člena
tega zakona ali pošlje napačne podatke.
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek podjetje, ki ne ravna po odločbi organa tržne
inšpekcije iz 17. člena tega zakona.
23. člen
Če organ tržne inšpekcije ugotovi, da je podjetje s
kršitvijo ukrepa kontrole cen pridobilo premoženjsko korist,
predlaga sodniku za prekrške, da se ta korist podjetju odvzame, vendar se kot premoženjska korist ne šteje denarni
znesek, ki ga je podjetje vrnilo kupcem.
24. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
zakon o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I).
(2) Izvršilni predpisi, sprejeti na podlagi zakona o cenah iz prejšnjega odstavka, prenehajo veljati z dnem, ki je
določen za prenehanje njihove veljavnosti.
(3) Izvršilni predpisi, ki so bili sprejeti na podlagi zakona o cenah iz prvega odstavka tega člena in v katerih ni
določen rok veljavnosti, prenehajo veljati najkasneje v štirih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Vlada sme predpis iz prejšnjega odstavka razveljaviti
pred iztekom njegove veljavnosti.
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-01/91-2/14
Ljubljana, dne 22. julija 1999.

Uradni list Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE (ZIPRS-D)
1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98)
se v četrtem odstavku 75. člena za besedo “zakonom”
namesto vejice postavi pika, besedilo “razen za namene iz
četrtega odstavka 78. člena tega zakona.” pa se črta.
2. člen
V 78. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Ne glede na določbo 2. člena zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) se sredstva za realizacijo
tega nacionalnega programa do višine določene v proračunu
Republike Slovenije za leto 1999, v znesku 33 milijard
tolarjev, od 1. 7. 1999 dalje zagotavljajo iz drugih virov
proračuna.”
Peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/95-45/31
Ljubljana, dne 22. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

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

3009.

Zakon o spremembah zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-D)

3010.

Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

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

Na podlagi 115. člena ustave Republike Slovenije, 18.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 23/96 in 47/97) ter 48., 172. in 282. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. julija 1999 sprejel

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(ZIPRS-D)

ODLOK
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Razglašam zakon o spremembah zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-D), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. julija 1999.
Št. 001-22-129/99
Ljubljana, dne 30. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Ugotovi se, da je dr. Slavku Gabru prenehala funkcija
ministra za šolstvo in šport.
Št. 020-05/89-2/114
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3011.

Odlok o imenovanju ministra za šolstvo in šport

Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter
48. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. julija 1999 sprejel

Št.

63 / 6. 8. 1999 / Stran 8129

poslanca, zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo poslanca Roman Jakič.
Št. 020-02/92-27/104
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o imenovanju ministra za šolstvo in šport
Imenuje se dr. Pavle Zgaga za ministra za šolstvo in
šport.
Št. 020-05/89-2/114
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3014.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
poslancu v skladu z drugim odstavkom 9. člena
zakona o poslancih

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US)
se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. 7.
1999 seznanil z naslednjim

UGOTOVITVENIM SKLEPOM
3012.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. julija 1999 sprejel

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslanec Slavko Gaber, dne 29. 7. 1999 podal odstopno izjavo,
zato mu v skladu s tretjim odstavkom 248. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije ter z zadnjo alineo
prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena zakona o
poslancih preneha mandat z 29. 7. 1999.
Št. 020-02/92-27/105
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli Valerija Nahtigal
Čurman, na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem
in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3015.

Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in
socialnih sodišč

Na podlagi 12. člena zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) in 110. člena poslovnika Državnega zbora

raz pisujem
volitve sodnikov porotnikov delovnih in socialnih
sodišč
3013.

Ugotovitveni sklep o prenehanju opravljanja
funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona
o poslancih

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) se je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. 7. 1999 seznanil z
naslednjim

UGOTOVITVENIM SKLEPOM
Slavku Gabru je z dnem 29. 7. 1999 prenehala funkcija ministra za šolstvo in šport in v skladu s prvim odstavkom
14. člena zakona o poslancih ponovno opravlja funkcijo

Sodnike porotnike delovnih in socialnih sodišč voli Državni zbor Republike Slovenije. Volitve bodo (za tri četrtine
sodnikov porotnikov) 15. decembra 1999 in (za eno četrtino sodnikov porotnikov) dne 23. februarja 2000.
I
Za sodnika porotnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let
in so lahko ponovno izvoljeni.
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II
Sodnike porotnike se voli tako, da se voli enako število
porotnikov iz vrst delodajalcev in enako število porotnikov iz
vrst delojemalcev.
Lista kandidatov delodajalcev se oblikuje na predlog
organizacij delodajalcev, ki so organizirane na območju Republike Slovenije, in Vlade Republike Slovenije, v sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih oziroma v državnih
organih. Lista kandidatov za delavce se oblikuje na predlog
reprezentativnih sindikatov za območje Republike Slovenije
v sorazmerju s številom njihovih članov.
III
Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov,
kot je število porotnikov, ki se jih voli.
Na podlagi akta o določitvi števila mest sodnikov in
sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 35/94) se voli skupaj 1.440 sodnikov porotnikov, od tega 144 za Delovno sodišče v Celju, 168 za
Delovno sodišče v Kopru, 816 za Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter 312 za Delovno sodišče v Mariboru.
IV
Za posamezno delovno oziroma delovno in socialno
sodišče predlagajo predstavniki delavcev in delodajalcev
naslednje število porotnikov:
Predstavniki
a) delavcev
b) delodajalcev

a)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev železniške
dejavnosti Slovenije
Fides, sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije
Sindikat strojevodij Slovenije
Neodvisni sindikat vlakovnih
odpravnikov Slovenije
Sindikat delavcev poslovnih bank v Sloveniji
Konferderacija sindikata Slovenije Pergam
Policijski sindikat Slovenije
Sindikat železničarjev Slovenije
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Sindikat zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti SVIZ
Sindikat cestnega prometa Slovenije
Samostojni sindikat delavcev podjetja
Industrije usnja Vrhnika
Neodvisnot, Konfederacija novih sindikatov
Slovenije
Sindikat novinarjev Slovenije
SIDS–Sindikiat igralniških delavcev Slovenije
Sindikat delavcev tehničnih pregledov Slovenije
Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Sindikat carinikov Slovenije
Sindikat pridobivanja energetskih surovin
Slovenije SPESS
Sindikat Nove ljubljanske banke
Sindikat vozovnih preglednikov
Sindikat laboratorijske medicine Slovenije
Sindikat pomorščakov Slovenije
Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze

Število mest

Delovno
sodišče v
Celju

Delovno
sodišče v
Kopru

Delovno in
socialno
sodišče
v Ljubljani

Delovno
sodišče v
Mariboru

720
376

72
33

84
35

408
226

156
82

5

1

1

2

1

4
4

1
1

1
1

1
1

1
1

4
7
27
5
4
45

1
1
2
1
1
4

1
1
3
1
1
5

1
4
16
2
1
27

1
1
6
1
1
9

24
29
4

2
2
1

3
3
1

14
18
1

5
6
1

4

1

1

1

1

134
4
4
4
4
4

9
1
1
1
1
1

15
1
1
1
1
1

82
1
1
1
1
1

28
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Predstavniki
a) delavcev
b) delodajalcev
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Število mest

Delovno
sodišče v
Celju

Delovno
sodišče v
Kopru

Delovno in
socialno
sodišče
v Ljubljani

Delovno
sodišče v
Mariboru

720

72

84

408

156

540
180

54
18

63
21

306
102

117
39

b)
Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje delodajalcev Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije
Vlada Republike Slovenije

V
Predlagatelji morajo za vsakega predlaganega kandidata navesti in predložiti naslednje podatke oziroma izjave:
– ime in priimek,
– dan, mesec, leto in kraj rojstva,
– stalno prebivališče,
– stopnjo izobrazbe in poklic, za katerega je usposobljen,
– zaposlitev: naziv in naslov delovne organizacije in
delo, ki ga opravlja,
– ali je ponovno predlagan v izvolitev,
– izjavo predlaganega kandidata, da sprejema kandidaturo,
– izjavo predlagatelja, da predlagani kandidat izpolnjuje pogoje 42. člena zakona o sodiščih (da je državljan Republike Slovenije, je dopolnil trideset let starosti, ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in da je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik).
VI
Predloge kandidatov posredujejo Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Vlada Republike Slovenije ter reprezentativni sindikati Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Šubičeva 4,
Ljubljana, do vključno 28. oktobra 1999.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji s sedežem v Atenah imenujem
Boruta Mahniča.
Št. 001-09-6/99
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3017.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Danski

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Danski
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski imenujem
Andreja Logarja.
Št. 001-09-7/99
Ljubljana, dne 29. julija 1999.

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

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3016.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji

VLADA
3018.

Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Državo Izrael

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka
3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in
prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o začasni
uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Državo Izrael
1. člen
V prvem odstavku 3. člena uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (Uradni list RS, št. 87/98) se besedilo “prilogi 1“
obakrat nadomesti z besedilom “prilogi 7“.
2. člen
V 10. členu se:
– besedilo “25. členom pravilnika o uporabi listin v
carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in
68/96)“ nadomesti z besedilom “94. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99)“;
– v tretji alinei za besedo “izdelke“ dodata besedi “iz
priloge“.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 1999.
Št. 333-04/98-4
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
PRILOGA 7
Tarifna oznaka

Poimenovanje

1

2

4410

Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi
– Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:
– – plošče debeline do vključno 10 mm
– – druge

4410 90 00
4410 90 001
4410 90 009
4412
4412 29
4412 29 200
4412 99
4412 99 200
4418
4418 10
4418 10 100
4418 10 500
4418 10 900
4418 30
4418 30 100
4418 30 910
4418 30 990
4418 40 00
4418 40 001
4418 40 009
4418 50 000

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les
– Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni les iglavcev:
– – druge:
– – – vezane plošče in druge večplastne lesene plošče
– Druge:
– – druge:
– – – blok plošče in druge slojevite lesene plošče (vsi sloji leseni)
Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno celičaste
plošče, sestavljene parketne plošče, žagane in klane skodle
– Okna, vrata z okni in okviri:
– – iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni opombi 2 k temu poglavju
– – iz lesa iglavcev
– – iz drugega lesa
– Parketne plošče:
– – za mozaična tla
– – druge:
– – – sestavljene iz dveh ali več plasti lesa
– – – druge
– Opaži za betonska dela:
– – kompletni opaži za betonska dela
– – opažne plošče in drugo za betonska dela
– Skodle (žagane ali klane)

Carinska stopnja
3

1.4
3.5

3.5
3.5

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
2.3
5.3
5.3

Uradni list Republike Slovenije
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1

2

4418 90
4418 90 100
4419 00
4419 00 100
4419 00 900

– Drugo:
– – lepljen (masiven) lameliran les (glulam)
Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor
– Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni opombi 2 k temu poglavju
– Iz drugega lesa

4420

4420 90 910
4420 90 990

Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni
leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni okraski; izdelki za notranjo opremo, ki se
ne uvrščajo v 94. poglavje, iz lesa
– Drugo:
– – lesena marketerija in intarziran les:
– – – iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni opombi 2 k temu poglavju
– – – iz drugega lesa
– – drugo:
– – – iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni opombi 2 k temu poglavju
– – – drugo

5106
5106 10
5106 10 100

Preja iz mikane volne, nepripravljena za prodajo na drobno
– Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:
– – nebeljena

5107
5107 10
5107 10 100
5107 20
5107 20 100

Preja iz česane volne, nepripravljena za prodajo na drobno
– Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:
– – nebeljena
– Ki vsebuje po masi pod 85% volne:
– – ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine živalske dlake:
– – – nebeljena

5108
5108 10
5108 10 100
5108 20
5108 20 100

Preja iz fine živalske dlake (mikana ali česana), nepripravljena za prodajo na drobno
– Mikana:
– – nebeljena
– Česana:
– – nebeljena

5109
5109 90
5109 90 100

Preja iz volne ali fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno
– Druga:
– – v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso nad 125 g, vendar do 500 g

2.1

5112
5112 20 000

Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake
– Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti

6.0

5204

Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno
– Nepripravljen za prodajo na drobno:
– – ki vsebuje po masi 85% ali več bombaža
– – drug

2.8
2.8

4420 90
4420 90 110
4420 90 190

5204 11 000
5204 19 000
5205
5205 31 000
5205 33 000
5205 34 000
5205 41 000
5205 42 00
5205 42 009
5205 43 00
5205 43 009
5206
5206 31 000

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje po masi 85% ali več
bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno
– Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz nečesanih vlaken:
– – številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več (metrične številke Nm do 14 na eno nit)
– – številke na eno nit od 192,31 do 232,56 deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52
na eno nit)
– – številke na eno nit od 125 do 192,31 deciteksov (metrične številke Nm 52 do 80 na eno nit)
– Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz česanih vlaken:
– – številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več (metrične številke Nm do 14 na eno nit)
– – številke na eno nit od 232,56 do 714,29 deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43
na eno nit):
– – – drugo
– – številke na eno nit od 192,31 do 232,56 deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52
na eno nit):
– – – drugo
Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje po masi pod 85% bombaža,
nepripravljena za prodajo na drobno
– Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz nečesanih vlaken:
– – številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več (metrične številke Nm do 14 na eno nit)

3

5.3
4.2
4.2

4.2
4.2
4.2
4.2

1.8

1.8
2.5

1.8
1.8

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

2.1

Stran

8134 / Št. 63 / 6. 8. 1999

Uradni list Republike Slovenije

1

2

5206 32 000

– – številke na eno nit od 232,56 do 714,29 deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43
na eno nit)
– – številke na eno nit od 192,31 do 232,56 deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na nit)
– – številke na eno nit od 125 do 192,31 deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na eno nit)
– – številke na eno nit pod 125 deciteksov (metrične številke Nm nad 80 na eno nit)
– Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz česanih vlaken:
– – številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več (metrične številke Nm do 14 na eno nit)
– – številke na eno nit od 232,56 do 714,29 deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43
na eno nit)

5206 33 000
5206 34 000
5206 35 000
5206 41 000
5206 42 000
5208
5208 41 000
5208 42 000
5208 43 000
5208 49 000
5208 51 000
5208 52
5208 52 100
5208 52 900
5208 53 000
5208 59 000
5210
5210 21
5210 21 900
5210 31
5210 31 900
5210 42 000
5210 52 000
5211
5211 43 000
5211 52 000
5212
5212 11
5212 11 900
5212 12
5212 12 900
5212 21
5212 21 900
5212 22
5212 22 900
5212 23
5212 23 900
5407
5407 61
5407 61 900
5407 69
5407 69 900

Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več bombaža, mase do 200 g/m2
– Iz raznobarvne preje:
– – v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2
– – v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper
– – druge tkanine
– Tiskane:
– – v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2
– – v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:
– – – v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2, do vključno 130 g/m2
– – – v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper
– – druge tkanine
Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85% bombaža, v mešanici pretežno ali
samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2
– Beljene:
– – v platnovi vezavi:
– – – širine nad 165 cm
– Barvane:
– – v platnovi vezavi:
– – – širine nad 165 cm
– Iz raznobarvne preje:
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper
– Tiskane:
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper
Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85% bombaža, v mešanici pretežno ali
samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m 2
– Iz raznobarvne preje:
– – druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križni keper
– Tiskane:
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper
Druge bombažne tkanine
– Mase do 200 g/m2:
– – nebeljene:
– – – v drugi mešanici
– – beljene:
– – – v drugi mešanici
– Mase nad 200 g/m2:
– – nebeljene:
– – – v drugi mešanici
– – beljene:
– – – v drugi mešanici
– – barvane:
– – – v drugi mešanici
Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz
tar. št. 5404
– Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več poliestrskih filamentov:
– – druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več neteksturiranih poliestrskih filamentov:
– – – potiskane
– – druge:
– – – druge
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5408

Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
št. 5405
– Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več umetnih filamentov ali trakov ali podobnih izdelkov:
– – barvane:
– – – druge
– – iz raznobarvne preje:
– – – druge

5408 22
5408 22 900
5408 23
5408 23 900
5509
5509 21
5509 21 100
5509 32
5509 32 900
5509 41
5509 41 100
5509 42
5509 42 100
5509 42 900
5509 61
5509 61 100
5509 61 900
5509 91
5509 91 100
5509 91 900
5512
5512 11 000
5512 21 000
5512 91 000
5513
5513 12 000
5513 13 000
5513 19 000
5513 21
5513 21 100
5513 21 300
5513 21 900
5513 22 000
5513 23 000
5513 29 000
5513 31 000
5513 32 000
5513 33 000
5513 39 000
5513 41 000
5513 42 000
5513 43 000
5513 49 000

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih sintetičnih vlaken, nepripravljena za
prodajo na drobno
– Ki vsebuje po masi 85% ali več rezanih poliestrskih vlaken:
– – enojna preja:
– – – nebeljena ali beljena
– Ki vsebuje po masi 85% ali več rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
– – dvojna, večnitna ali pramenska preja:
– – – druga
– Druga preja, ki vsebuje po masi 85% ali več drugih rezanih sintetičnih vlaken:
– – enojna preja:
– – – nebeljena ali beljena
– – dvojna, večnitna ali pramenska preja:
– – – nebeljena ali beljena
– – – druga
– Druga preja iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
– – – nebeljena ali beljena
– – – druga
– Druga preja:
– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
– – – nebeljena ali beljena
– – – druga
Tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več rezanih sintetičnih vlaken
– Ki vsebujejo po masi 85% ali več rezanih poliestrskih vlaken:
– – nebeljene ali beljene
– Ki vsebujejo po masi 85% ali več rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
– – nebeljene ali beljene
– Druge:
– – nebeljene ali beljene
Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi pod 85% teh vlaken, v
mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do vključno 170 g/m2
– Nebeljene ali beljene:
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine
– Barvane:
– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi:
– – – širine do vključno 135 cm
– – – širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm
– – – širine nad 165 cm
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine
– Iz preje različnih barv:
– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine
– Tiskane:
– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine
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5514

Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi pod 85% teh vlaken v
mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2
– Nebeljene ali beljene:
– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine
– Barvane:
– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine
– Iz raznobarvne preje:
– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine
– Tiskane:
– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
– – druge tkanine

5514 11 000
5514 12 000
5514 13 000
5514 19 000
5514 21 000
5514 22 000
5514 23 000
5514 29 000
5514 31 000
5514 32 000
5514 33 000
5514 39 000
5514 41 000
5514 42 000
5514 43 000
5514 49 000
5516
5516 11 000
5516 12 000
5516 13 000
5516 21 000
5516 22 000
5516 31 000
5516 33 000
5516 41 000
5516 42 000
5516 43 000
5516 44 000
5516 91 000
5516 92 000
5516 93 000
5516 94 000
5603
5603 11
5603 11 100
5603 12
5603 12 100
5603 13
5603 13 100
5603 14
5603 14 100
5603 91
5603 91 900
5603 92
5603 92 100
5603 92 900
5603 93

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken
– Ki vsebujejo po masi 85% ali več rezanih umetnih vlaken:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz raznobarvne preje
– Ki vsebujejo po masi pod 85% rezanih umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo
z umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– Ki vsebujejo po masi pod 85% rezanih umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo
z volno ali fino živalsko dlako:
– – nebeljene ali beljene
– – iz raznobarvne preje
– Ki vsebujejo po masi pod 85% rezanih umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo z bombažem:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz preje različnih barv
– – tiskane
– Druge:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz preje različnih barv
– – tiskane
Netkani tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran
– Iz umetnih ali sintetičnih filamentov iz 54. poglavja:
– – z maso 25 g/m2 ali manj:
– – – prevlečen ali prekrit
– – z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – z maso nad 150 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– Drug:
– – z maso 25 g/m2 ali manj:
– – – drug
– – z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– – z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:
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5603 93 100
5603 93 900
5603 94
5603 94 100
5603 94 900

– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– – z maso nad 150 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug

5607

Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi, konopci in kabli, vključno pletene, impregnirane,
prevlečene, prekrite, obložene z gumo ali plastično maso
– Iz jute ali drugih ličnatih vlaken iz tar. št. 5303
– Iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave:
– – dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje
– Iz abake (manila ali Musa textilis Nee) ali drugih listnih vlaken
– Iz polietilena ali polipropilena:
– – dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje

5607 10 000
5607 21 000
5607 30 000
5607 41 000
5702
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5702 91 000
5702 92 000

Preproge in druga talna prekrivala, tkana, vendar netaftirana, nekosmičena,
dokončana ali nedokončana, vključno “kelim”, “šumak”, “karamani” in podobna
ročno tkana prekrivala
– ”Kelim”, “šumak”, “karamani” in podobna ročno tkana prekrivala
– Talna prekrivala iz kokosovega vlakna
– Druga, z lasasto površino, nedokončana:
– – iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – bombažna
– – – druga
– Druga, z lasato površino, dokončana:
– – iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – bombažna
– – – druga
– Druga, brez lasaste površine, nedokončana:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin
– Druga, brez lasaste površine, dokončana:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin

5703
5703 10 000
5703 90 000

Preproge in druga talna pokrivala iz tekstila, taftana, dokončana ali nedokončana
– Iz volne ali fine živalske dlake
– Iz drugih tekstilnih surovin

4.9
4.9

5803
5803 90
5803 90 100

Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št. 5806
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– – iz svile ali njenih odpadkov

4.2

5804

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega; čipke v
metraži, trakovih ali motivih
– Strojno izdelane čipke:
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – izdelane na bobinet strojih
Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin, flandrijske, beauvais, aubusson in podobne) in
z iglo izdelane tapiserije (npr. z drobnim in križnim vbodom), vključno konfekcionirane

5702 10 000
5702 20 000
5702 32 000
5702 39
5702 39 100
5702 39 900
5702 42 000
5702 49
5702 49 100
5702 49 900
5702 51 000
5702 52 000

5804 21
5804 21 100
5805 00 000
5810
5810 10
5810 10 100
5810 10 900
5810 91
5810 91 100
5810 91 900
5810 92
5810 92 100
5810 92 900
5810 99
5810 99 100

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih
– Vezenina brez vidne podlage:
– – vrednosti nad 35 EUR/kg (neto mase)
– – druga
– Druga vezenina:
– – bombažna:
– – – vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto mase)
– – – druga
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto mase)
– – – druga
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto mase)
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6001

Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in bukle materiali, pleteni in kvačkani
– Drugi:
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – nebeljene ali beljene

6001 92
6001 92 100
6002
6002 30
6002 30 900
6002 43
6002 43 310
6002 43 390
6002 49 000
6002 93
6002 93 100
6103
6103 11 000
6103 12 000
6103 19 000
6103 21 000
6103 22 000
6103 23 000
6103 29 000
6103 31 000
6103 32 000
6103 33 000
6103 39 000
6104

6104 11 000
6104 12 000
6104 13 000
6104 19 000
6104 21 000
6104 22 000
6104 23 000
6104 29 000
6104 31 000
6104 32 000
6104 33 000
6104 39 000
6104 41 000
6104 42 000
6104 43 000
6104 44 000
6104 49 000
6104 51 000
6104 52 000

3

4.2

Drugi pleteni ali kvačkani materiali
– Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali gume:
– – drugi
4.2
– Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi z “galloon” pletilnimi stroji):
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – iz sintetičnih vlaken:
– – – – drugi:
– – – – – nebeljeni ali beljeni
4.2
– – – – – tiskani
4.2
– – drugi
4.2
– Drugi:
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – iz sintetičnih vlaken:
– – – – za zavese, vključno z mrežastim blagom za zavese
4.2
Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne
hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in dečke, pleteni ali kvačkani
– Obleke:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Kompleti:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz bombaža
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Suknjiči in jopiči:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz bombaža
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom
in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih
oblek), za ženske in deklice, pleteni ali kvačkani
– Kostimi:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz bombaža
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Kompleti:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz bombaža
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Suknjiči in jopiči:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz bombaža
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Obleke:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz bombaža
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz umetnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Krila in hlačna krila:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz bombaža
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6104 53 000
6104 59 000

– – iz sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin

6.3
6.3

6105
6105 10 000

Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane
– Iz bombaža

6.3

6106
6106 10 000
6106 20 000

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in deklice, pletene ali kvačkane
– Iz bombaža
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6.3
6.3

6107

Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni
izdelki za moške in dečke, pleteni ali kvačkani
– Spodnje hlače:
– – iz bombaža
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Spalne srajce in pižame:
– – iz bombaža
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Drugo:
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin

6107 11 000
6107 12 000
6107 19 000
6107 21 000
6107 22 000
6107 29 000
6107 92 000
6107 99 000
6108

6108 92 000

Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni
plašči, domače halje in podobni izdelki, za ženske in deklice, pleteni ali kvačkani
– Spodnje hlače:
– – iz bombaža
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Spalne srajce in pižame:
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – druge
– Drugo:
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6109
6109 90
6109 90 100

T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene ali kvačkane
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– – iz volne ali fine živalske dlake

6110

6110 30 910
6110 30 990

Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
kvačkani
– Iz bombaža:
– – lahke, fino pletene jope in puloverji puliji, s polo ovratnikom ali ravnim izrezom
– – drugo:
– – – moški ali deški
– – – za ženske ali deklice
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji, s polo ovratnikom ali ravnim izrezom
– – drugo:
– – – za moške ali dečke
– – – za ženske ali deklice

6111
6111 20
6111 20 100
6111 20 900
6111 30
6111 30 100
6111 30 900

Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke, pleteni ali kvačkani
– Iz bombaža:
– – rokavice, palčniki in rokavice brez prstov
– – drugo
– Iz sintetičnih vlaken:
– – rokavice, palčniki in rokavice brez prstov
– – drugo

6112

Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke, pletene ali kvačkane
– Moške in deške kopalne hlačke:
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste niti
– – – drugo

6108 21 000
6108 22 000
6108 29 000
6108 32
6108 39 000

6110 20
6110 20 100
6110 20 910
6110 20 990
6110 30
6110 30 100

6112 31
6112 31 100
6112 31 900
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6112 39
6112 39 100
6112 39 900

– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste niti
– – – drugo
– Ženske in dekliške kopalne hlačke in kopalne obleke:
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste niti
– – – drugo

6112 49
6112 49 100
6112 49 900
6115
6115 19 000
6115 20
6115 20 110
6115 93
6115 93 100
6201

6201 12
6201 12 100
6201 12 900
6201 13
6201 13 100
6201 13 900
6202

6202 12
6202 12 100
6202 12 900
6202 13
6202 13 100
6202 13 900
6203
6203 19
6203 19 100
6203 19 300
6203 19 900
6203 22
6203 22 100
6203 22 800
6203 23
6203 23 100
6203 23 800
6203 29
6203 29 110
6203 29 180
6203 29 900
6203 32
6203 32 100
6203 32 900
6203 39

Uradni list Republike Slovenije

Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice za krčne žile in nogavice brez
podplatov, pletene ali kvačkane
– Hlačne nogavice:
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Ženske dolge nogavice ali dokolenke, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov:
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – dokolenke
– Drugo:
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – nogavice za krčne žile
Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in dečke,
razen izdelkov iz tar. št. 6203
– Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobni izdelki:
– – iz bombaža:
– – – mase posameznega oblačila do 1 kg
– – – mase posameznega oblačila nad 1 kg
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – mase do 1 kg na oblačilo
– – – mase nad 1 kg na oblačilo
Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za ženske ali deklice,
razen izdelkov iz tar. št. 6204
– Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobni izdelki:
– – iz bombaža:
– – – mase do 1 kg na oblačilo
– – – mase nad 1 kg na oblačilo
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – mase do 1 kg na oblačilo
– – – mase nad 1 kg na oblačilo
Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in dečke
– Obleke:
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz bombaža
– – – iz umetnih vlaken
– – – druge
– Kompleti:
– – iz bombaža:
– – – delovni
– – – drugi
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – delovni
– – – drugi
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz umetnih vlaken:
– – – – delovni
– – – – drugi
– – – drugi
– Suknjiči in jopiči:
– – iz bombaža:
– – – delovni
– – – drugi
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz umetnih vlaken:
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6203 39 110
6203 39 190
6203 39 900

– – – – delovni
– – – – drugi
– – – drugi
– Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače:
– – iz volne ali fine živalske dlake:
– – – hlače in jahalne hlače (pumparice)
– – – hlače z oprsnikom in naramnicami
– – – kratke in druge
– – iz bombaža:
– – – hlače in jahalne hlače:
– – – – delovne in poklicne
– – – – druge:
– – – – – iz blaga za kavbojke (jeansa)
– – – – – iz rebrastega žameta
– – – – – druge
– – – hlače z oprsnikom in naramnicami:
– – – – delovne in poklicne
– – – – druge
– – – kratke in druge
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – hlače in jahalne hlače (pumparice):
– – – – delovne in poklicne
– – – – druge
– – – hlače z oprsnikom in naramnicami:
– – – – delovne in poklicne
– – – – druge
– – – kratke in druge
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz umetnih vlaken:
– – – – hlače in jahalne hlače iz umetnih vlaken:
– – – – – delovne in poklicne
– – – – – druge
– – – – hlače z oprsnikom in naramnicami:
– – – – – delovne in poklicne
– – – – – druge
– – – – kratke in druge
– – – iz drugih vlaken

6203 41
6203 41 100
6203 41 300
6203 41 900
6203 42
6203 42 110
6203 42 310
6203 42 330
6203 42 350
6203 42 510
6203 42 590
6203 42 900
6203 43
6203 43 110
6203 43 190
6203 43 310
6203 43 390
6203 43 900
6203 49
6203 49 110
6203 49 190
6203 49 310
6203 49 390
6203 49 500
6203 49 900
6204

6204 19
6204 19 100
6204 19 900
6204 23
6204 23 100
6204 23 800
6204 29
6204 29 110
6204 29 180
6204 29 900
6204 32
6204 32 100
6204 32 900
6204 33
6204 33 100
6204 33 900
6204 62

Kostimi, kompleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z
oprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek),
za ženske in deklice
– Kostimi:
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz umetnih vlaken
– – – drugi
– Kompleti:
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – delovni in poklicni
– – – drugi
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz umetnih vlaken:
– – – – delovni in poklicni
– – – – drugi
– – – drugi
– Suknjiči in jopiči:
– – iz bombaža:
– – – delovni in poklicni
– – – drugi
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – delovni in poklicni
– – – drugi
– Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače:
– – iz bombaža:
– – – hlače in jahalne hlače (pumparice):
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6204 62 110

6204 62 510
6204 62 590
6204 62 900

– – – – delovne in poklicne
– – – – druge:
– – – – – iz tkanine za kavbojke (jeansa)
– – – – – iz rebrastega žameta
– – – – – drugo
– – – hlače z oprsnikom in naramnicami:
– – – – delovne in poklicne
– – – – druge
– – – kratke in druge

6205
6205 90
6205 90 100
6205 90 900
6206
6206 90
6206 90 100
6206 90 900

Srajce za moške in dečke
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– – iz lanu ali ramije
– – druge
Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– – iz lanu ali ramije
– – druge

6207

Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni
plašči, domače halje in podobni izdelki za moške in dečke
– Spodnje hlače:
– – iz bombaža
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Spalne srajce in pižame:
– – iz bombaža
– – iz umetnih in sintetičnih vlaken
– Drugo:
– – iz bombaža:
– – – domače halje, toaletne halje in podobni izdelki iz plišastega frotirja in podobnih tkanih
plišastih materialov
– – – drugo
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin

6204 62 310
6204 62 330
6204 62 390

6207 11 000
6207 19 000
6207 21 000
6207 22 000
6207 91
6207 91 100
6207 91 900
6207 92 000
6207 99 000
6208
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6208 91 110
6208 91 190
6208 91 900
6208 92 000

Spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače,
spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, za
ženske in deklice
– Kombineže in spodnja krila:
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – bombažne
– – – drugo
– Spalne srajce in pižame:
– – iz bombaža
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Drugo:
– – iz bombaža:
– – – negližeji, kopalne halje, halje in podobni izdelki:
– – – – iz plišastega frotirja in podobnih tkanih plišastih materialov
– – – – drugo
– – – drugo
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6.3
6.3
6.3
6.3

6209
6209 10 000

Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke
– Iz volne ali fine živalske dlake

6.3

6210
6210 10
6210 10 100

Oblačila, izdelana iz materialov iz tar. št. 5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.
– Iz materialov iz tar. št. 5602 in 5603:
– – iz materialov iz tar. št. 5602
– – iz materialov iz tar. št. 5603:
– – – v sterilnih zavitkih
– – – druga

6208 11 000
6208 19
6208 19 100
6208 19 900
6208 21 000
6208 22 000
6208 29 000
6208 91

6210 10 910
6210 10 990
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6211

Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke; druga oblačila
– Kopalne hlačke in kopalne obleke:
– – moške in deške
– – ženske in dekliške
– Smučarske obleke
– Druga oblačila za moške in dečke:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz bombaža:
– – – delovna in poklicna oblačila
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – drugo
– Druga oblačila za ženske in deklice:
– – iz bombaža:
– – – predpasniki, delovni kombinezoni in druga zaščitna in delovna obleka (ustrezna ali
neustrezna za domačo rabo)
– – – podložene trenirke:
– – – – z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga
– – – – drugo:
– – – – – zgornji deli
– – – – – spodnji deli
– – – drugo
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – predpasniki, delovni kombinezoni in druga zaščitna in delovna oblačila (ustrezna ali
neustrezna za domačo rabo)
– – – podložene trenirke:
– – – – z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga
– – – – drugo:
– – – – – zgornji deli
– – – – – spodnji deli
– – – drugo
– – iz drugih tekstilnih surovin

6211 11 000
6211 12 000
6211 20 000
6211 31 000
6211 32
6211 32 100
6211 33
6211 33 900
6211 42
6211 42 100
6211 42 310
6211 42 410
6211 42 420
6211 42 900
6211 43
6211 43 100
6211 43 310
6211 43 410
6211 43 420
6211 43 900
6211 49 000
6212
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6212 20 000
6212 30 000

Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice, podveze in podobni
izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi
– Pasovi za nogavice in hlačni pasovi
– Stezniki

6.3
6.3

6213
6213 20 000
6213 90 000

Robčki
– Iz bombaža
– Iz drugih tekstilnih surovin

6.3
6.3

6214
6214 10 000
6214 20 000
6214 30 000
6214 40 000
6214 90
6214 90 100
6214 90 900

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki
– Iz svile ali svilenih odpadkov
– Iz volne ali fine živalske dlake
– Iz sintetičnih vlaken
– Iz umetnih vlaken
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– – iz bombaža
– – drugi

6215
6215 10 000
6215 20 000
6215 90 000

Kravate in metuljčki
– Iz svile ali svilenih odpadkov
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– Iz drugih tekstilnih surovin

6301
6301 10 000
6301 20
6301 20 100

Odeje in podobni pokrivači
– Električne odeje
– Odeje (razen električnih odej), potovalne odeje in slična pregrinjala iz volne ali fine živalske dlake:
– – pleteni ali kvačkani
– – drugi:
– – – v celoti iz volne ali fine živalske dlake
– – – drugi
– Odeje (razen električnih odej) in podobna pregrinjala iz bombaža:
– – pleteni ali kvačkani
– – drugi

6301 20 910
6301 20 990
6301 30
6301 30 100
6301 30 900

6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

Stran

8144 / Št. 63 / 6. 8. 1999

Uradni list Republike Slovenije

1

2

6301 40
6301 40 100
6301 40 900
6301 90
6301 90 100
6301 90 900

– Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna pregrinjala, iz sintetičnih vlaken:
– – pleteni ali kvačkani
– – drugi
– Druge odeje in podobna pregrinjala:
– – pleteni ali kvačkani
– – drugi

6302
6302 10
6302 10 100
6302 10 900

Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo
– Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano:
– – iz bombaža
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Drugo posteljno perilo, tiskano:
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – drugo
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz lanu ali ramije
– – – iz drugih tekstilnih surovin
– Drugo posteljno perilo:
– – iz bombaža:
– – – mešano z lanom
– – – drugo
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – iz netkanih tekstilij
– – – drugo
– Drugo namizno perilo:
– – iz bombaža:
– – – mešano z lanom
– – – drugo
– – laneno
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – iz netkanih tekstilij
– – – drugo
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali podobne tkanine, bombažno
– Drugo:
– – iz bombaža:
– – – mešano z lanom
– – – drugo
– – laneno
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – iz netkanih tekstilij

6302 22
6302 22 900
6302 29
6302 29 100
6302 29 900
6302 31
6302 31 100
6302 31 900
6302 32
6302 32 100
6302 32 900
6302 51
6302 51 100
6302 51 900
6302 52 000
6302 53
6302 53 100
6302 53 900
6302 59 000
6302 60 000
6302 91
6302 91 100
6302 91 900
6302 92 000
6302 93
6302 93 100
6303
6303 11 000
6303 12 000
6303 19 000
6303 91 000
6303 92
6303 92 100
6303 92 900
6304
6304 19
6304 19 100
6304 19 300
6304 19 900
6306
6306 91 000
6306 99 000

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, kratke okrasne draperije
za okna ali postelje
– Pletene ali kvačkane:
– – iz bombaža
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih surovin
– Druge:
– – iz bombaža
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – iz netkanih tekstilij
– – – druge
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Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov iz tar. št. 9404
– Posteljna pregrinjala:
– – druga:
– – – iz bombaža
– – – iz lanu ali ramije
– – – iz drugih tekstilnih surovin

6.3
6.3
6.3

Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za
plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje
– Drugo:
– – iz bombaža
– – iz drugih tekstilnih surovin

6.3
6.3
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3019.

Uredba o obveščevalno-varnostni službi
Ministrstva za obrambo

Na podlagi osmega odstavka 33. 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 obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za
obrambo
1. člen
S to uredbo se podrobneje ureja delovanje in organizacija obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo
(v nadaljnjem besedilu: služba).
2. člen
Služba opravlja v skladu z zakonom strokovne obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge na obrambnem področju.
Temeljni namen in cilj opravljanja nalog iz prejšnjega
odstavka je obveščevalna, protiobveščevalna in varnostna
podpora skupnih obrambnih in drugih, zlasti vojaških dejavnosti za odvračanje in preprečevanje napada na državo,
obrambo neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države.
3. člen
Strokovne obveščevalne naloge obsegajo zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij in podatkov o tujini, ki
so pomembni za obrambne interese države zlasti pa:
– ugotavljanje vojaške moči, načrtov, stanja in aktivnosti oboroženih sil drugih držav, ki bi lahko ogrozile zunanjo
varnost države,
– odkrivanje načrtov, dejavnosti in aktivnosti oboroženih sil drugih držav, ki pomenijo zunanje ogrožanje varnosti
države,
– ugotavljanje in ocenjevanje vojaških in politično varnostnih razmer ter vojaških zmogljivosti v drugih državah, ki
so posebnega pomena za varnost države,
– zbiranje in ocenjevanje podatkov o dejavnostih v drugih državah, ki ogrožajo ali so posebnega pomena za obrambo države,
– zbiranje in ocenjevanje podatkov o razmerah na območjih, kjer bodo med izvrševanjem obveznosti prevzetih v
mednarodnih organizacijah, delovali tudi pripadniki Slovenske vojske,
– posredovanje obveščevalnih podatkov in ocen Generalštabu Slovenske vojske in njemu podrejenih poveljstev
ter enot,
– izmenjava obveščevalnih informacij z drugimi podobnimi službami v skladu z mednarodnimi sporazumi ali akti.
4. člen
Strokovne protiobveščevalne naloge na obrambnem
področju obsegajo:
– odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje dejavnosti
drugih držav, obveščevalnih služb, vojaških organizacij ter
drugih organov in organizacij, ki ogrožajo obrambne interese države, Slovensko vojsko ali Ministrstvo za obrambo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja
varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev
vključno z objekti oziroma prostori Slovenske vojske, ki jih
ministrstvo ali Slovenska vojska uporablja izven države, po-
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veljstev, enot in zavodov, podatkov o razvoju ali proizvodnji
določenega vojaškega orožja ali določene vojaške opreme,
– usklajevanje in koordinacijo protiobveščevalnih dejavnosti, ukrepov in aktivnosti z varnostnimi ter obveščevalnimi nalogami.
Naloge iz prejšnjega odstavka služba opravlja v Slovenski vojski, ministrstvu ter pri varovanju podatkov v obrambnem sistemu.
5. člen
Varnostne naloge na obrambnem področju obsegajo
štabno varnostne naloge, varnostno preverjanje oseb in
opravljanje drugih varnostnih nalog.
Štabno varnostne naloge so:
– izdelava ocen varnostnih razmer v enotah in poveljstvih,
– spremljanje in ocenjevanje razmer na območju mobilizacijskih zbirališč ali na območju formiranja enot,
– spremljanje izvajanja in učinkovitosti varnostnih ukrepov ter dajanje predlogov za njihovo dopolnjevanje in izboljševanje,
– upoštevanje varnostnih ukrepov in razmer pri pripravi
načrtov uporabe Slovenske vojske ter nudenje strokovne
pomoči pri izdelavi teh dokumentov v enotah in poveljstvih,
– načrtovanje in usposabljanje pripadnikov vojne sestave.
Varnostno preverjanje oseb obsega posebno obliko
zbiranja osebnih in drugih podatkov v skladu z zakonom.
Druge varnostne naloge so:
– preprečevanje deviantnih pojavov, disciplinskih kršitev in kršitev vojaške discipline ter kaznivih dejanj v Slovenski vojski in ministrstvu,
– izvajanje splošnih in posebnih varnostnih ukrepov pri
varovanju zaupnih podatkov v obrambnem sistemu,
– operativno varovanje določenih oseb, delovnih mest
in objektov ter okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, vključno z delovnimi mesti, objekti ali prostori, ki jih
ministrstvo ali Slovenska vojska uporablja izven države,
– proučevanje sistemov fizičnega in tehničnega varovanja objektov ter po potrebi predlaganje izvajanja dodatnih
ukrepov za fizično in tehnično varovanje objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo,
– usmerjanje dela vojaške policije pri opravljanju varnostnih oziroma drugih nalog pri skupnem delovanju obveščevalno-varnostne službe in vojaške policije.
6. člen
Protiobveščevalne in varnostne naloge po tej uredbi
obsegajo v skladu z zakonom preprečevanje, odkrivanje in
preiskovanje ogrožanja oseb, delovnih mest in dolžnosti na
obrambnem področju za katere se sklene delovno razmerje
brez predhodne objave.
Za osebe, dela in dolžnosti, ki so posebnega pomena
za obrambo, iz prejšnjega odstavka se štejejo tudi osebe,
dela in dolžnosti določene z vojno sistemizacijo ali formacijo
v službi, enotah za zveze, enotah za oskrbo in varovanje
državnih organov, poveljstvih čet, njim enakih ali višjih enot
po vojni formaciji ter drugih dolžnosti častnikov vojnih enot.
Posebnega pomena za obrambo v skladu s prvim odstavkom tega člena so tudi vojaška poveljstva bataljonov,
njim enakih ali višjih enot in zavodov oziroma vojaška teritorialna, njim enaka ali višja poveljstva.
7. člen
Služba strokovne obveščevalne, protiobveščevalne in
varnostne naloge opravlja v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Sveta za nacionalno varnost oziroma pri-
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stojnega delovnega telesa Državnega zbora. Na tej podlagi
minister določa težiščne naloge za delovanje službe.
Služba pri izvrševanju nalog iz prejšnjega odstavka po
potrebi sodeluje s civilno obveščevalno službo, policijo in
drugimi državnimi organi, mora pa sodelovati z njimi v tistih
primerih, ko je to določeno s predpisi.
8. člen
Temeljna metoda dela na obveščevalnem in protiobveščevalnem področju je raziskava.
Raziskava iz prejšnjega odstavka je zbir podatkov vseh
vrst in oblik o določeni stvari v določenem času in prostoru
oziroma na določenem področju in zbir vseh končnih izdelkov, ki se nanašajo na predmet raziskave.
Obveščevalna oziroma protiobveščevalna raziskava se
lahko nanaša le na področje dela službe oziroma njene
pristojnosti, določene z zakonom in to uredbo.
O obliki, načinu in uvedbi raziskave odloča vodja službe.
9. člen
Na podlagi vseh zbranih obveščevalnih in protiobveščevalnih podatkov se opravi njihova analiza in izdela dokumente v obliki informacij, pregledov, analiz in drugih oblik
poročanja, ki jih praviloma podpiše vodja službe.
Z dokumenti iz prejšnjega odstavka in drugimi podatki,
ki jih zbere služba, seznanja osebe in organe določene z
zakonom po predpisanem postopku minister za obrambo.
10. člen
Služba mora biti organizirana tako, da lahko uspešno
opravlja obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge v skladu z zakonom.
Služba ima svoje izpostave v vojaško teritorialnih, njim
enakih in višjih poveljstvih ter v določenih enotah in zavodih.
Podrobna organizacija službe se določa s pravilniki o
organizaciji in sistemizaciji ter s formacijo. Organizacija službe ima mirnodobno in vojno organizacijo.
11. člen
Vodja službe ali delavci, ki jih pooblasti, določajo strokovne usmeritve za delovanje delavcev in pripadnikov v izpostavah. Vodje izpostav so dolžni seznanjati nadrejene poveljnike s temi usmeritvami, kot tudi s poročili, ki jih pošiljajo
nadrejeni organizacijski enoti ali vodji službe, razen v tistih
primerih, ko se poročila nanašajo na operativne zadeve, ki
jih je posebej določil minister za obrambo. Dolžnost seznanjanja z usmeritvami in poročili velja za tiste usmeritve in
poročila, ki se nanašajo na poveljstvo oziroma enoto, v
kateri izpostava deluje.
Delavci in pripadniki izpostav službe so dolžni sodelovati in svoje delo usklajevati s programom dela poveljstva ali
enote v kateri delujejo.
12. člen
Strokovne obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge v službi opravljajo delavci službe in pripadniki
njene vojne sestave.
Delavci in pripadniki službe imajo pooblastila določena
z zakonom, izkazujejo pa se s službeno izkaznico. Pripadniki službe svoja pooblastila lahko izvajajo le, kadar so vpoklicani v službo oziroma kadar opravljajo vojaško službo.
Delavci in pripadniki službe morajo pred pričetkom samostojnega opravljanja dela opraviti predpisano strokovno
usposabljanje in preizkus znanja. Preizkus znanja morajo
delavci opraviti tudi vsako leto.
Program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka določi minister za obrambo na
predlog vodje službe.
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Delavec ali pripadnik službe, ki v šestih mesecih po
končanem usposabljanju ne opravi uspešno preizkusa znanja iz tretjega odstavka tega člena, ne more več opravljati
dela v službi in se ga prerazporedi na drugo mesto oziroma
na drugo dolžnost.
13. člen
Delavci in pripadniki službe morajo sodelovati pri postopkih in ukrepih notranje zaščite v službi.
Notranja zaščita iz prejšnjega odstavka je zbir postopkov in ukrepov za zagotavljanje varnosti dela, osebne zaščite zaposlenih oziroma pripadnikov med službo, zaščito in
varnost informacij, tehničnih in drugih sredstev službe, ki se
izvajajo z namenom, da se zagotovi zakonito, učinkovito in
varno opravljanje nalog, ki jih ima služba.
Notranjo zaščito iz prejšnjega odstavka uredi minister
za obrambo.
14. člen
V dveh mesecih po uveljavitvi te uredbe se iz službe v
ustrezne organizacijske enote ministrstva oziroma v Slovensko vojsko prenese recepcijska služba ministrstva ter izgradnja in nadzor sistema tehničnega varovanja objektov in
okolišev.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati odlok o
varnostnem organu Ministrstva za obrambo in vojaški policiji
(Uradni list RS, št. 49/92).
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 823-02/99-1
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3020.

Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste
Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku
Vučja vas–Beltinci

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97)
in prvega odstavka 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 lokacijskem načrtu za smer avtoceste
Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku
Vučja vas–Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repub-
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like Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za območje
Občine Križevci, Mestne občine Murska Sobota ter Mestne
občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci sprejme
lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (v nadaljnjem
besedilu: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal LUZ
d.d., Ljubljana, pod številko projekta 4612-A, s sodelovanjem ZEU DNI d.o.o., Murska Sobota, februarja 1999, na
podlagi dopolnjenega Idejnega projekta, ki ga je izdelal
Lineal d.o.o., Maribor, decembra 1998. Dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje v sklopu lokacijskega načrta sta
izdelala pro LOCO d.o.o., Ljubljana in Inštitut za varstvo
okolja – ZZV Maribor, Maribor, januarja 1999.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne
opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja
ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe.
Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis funkcije objektov,
– opis prometno tehničnih rešitev,
– opis ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– oceno stroškov,
– etape izvajanja,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega
načrta s podatki o lastništvu,
– tehnični elementi za zakoličbo parcel,
– soglasja organov in organizacij,
– poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
– pregledno karto v M 1:25000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v
M 1:250000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občin Križevci, Murska Sobota in Beltinci
v M 1:25000 in M 1:5000,
– pregledni situacijski načrt v M 1:10000,
– ureditveno situacijo v M 1:1000,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev v
M 1:1000 in M 1:10000,
– vzdolžni prerez v M 1:2000/200,
– normalne prečne prereze v M 1:50,
– katastrski načrt v M 1:2500,
– načrt gradbenih parcel v M 1:2500,
– načrt obodne parcelacije v M 1:2500.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele
oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
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,

Št.

63 / 6. 8. 1999 / Stran 8147

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.
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,
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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, 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.
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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, 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
Parcele številka 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.
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,
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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.
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.

III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe avtoceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, nadvoze,
podvoze, mostove, propuste, priključke, oskrbni center),
– območje vzdrževalne baze,
– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč,
– območje regulacij vodotokov,
– območje ureditev obstoječih vodotokov ter melioracijskih in namakalnih sistemov,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov,
– območje pridobivalnega prostora gradbenega materiala,
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– območje vegetacijskega pasu med območjem pridobivalnega prostora gradbenega materiala in traso avtoceste,
– območje preureditve KG Rakičan–Farme Jezera.
IV. PROMETNO – TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA
5. člen
Trasa avtoceste se zasnuje kot izven nivojska štiripasovna cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom.
6. člen
Vertikalne in horizontalne elemente odseka avtoceste
Vučja vas–Beltinci se projektira z upoštevanjem računske
hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij znaša
1500 m, minimalni vertikalni radij 15.000 m, maksimalni
vzdolžni sklon 2% in maksimalni prečni sklon 3,50%.
Dolžina trase je 11.200 m. 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.
7. člen
Trasa avtoceste
Odsek trase Vučja vas–Beltinci se prične s km 0+000
v osi preložene regionalne ceste R1-230 Radenci–Ljutomer tik ob naselju Vučja vas, kjer se predvidi tudi priključek
“Vučja vas“. Trasa avtoceste poteka od Vučje vasi proti
severovzhodu in se v blagem loku usmeri proti Muri. Osrednji del območja med visokovodnima nasipoma Mure se preči z mostom.
Po prehodu preko Mure se v višini naselja Mali Bakovci
trasa usmeri proti vzhodu in v dolgem loku poteka preko
kmetijskih površin vse do razbremenilnega kanala Ledava–
Mura, ki se preči v neposredni bližini križanja kanala in
potoka Dobel. V nadvozu se preči tudi novo priključno cesto
Murske Sobote in preloženo Bakovsko cesto. Na lokaciji
prečkanja priključne ceste se predvidi priključek “Murska
Sobota“, na južni strani avtoceste, med priključno cesto in
razbremenilnim kanalom, se predvidi lokacija vzdrževalne
baze. V sklopu priključka se na njegovi vzhodni strani predvidi lokacija obojestranskega oskrbnega centra.
V nadaljevanju se trasa usmeri proti vzhodu in poteka
med obstoječo gramoznico SGP Pomgrad ob Bakovski cesti ter športnim letališčem Murska Sobota. Po prehodu iz
vkopa ob športnem letališču se trasa ponovno usmeri proti
severovzhodu, poteka severno od KG Rakičan–Farme Jezera in z nadvozi prečka predvideno in obstoječo železniško
progo ter glavno cesto G1-3. Na mestu prečkanja glavne
ceste se na vzhodni strani predvidi priključek “Lipovci“. Odsek se konča vzhodno od priključka, v km 11+200.
8. člen
Priključki
Na obravnavanem odseku se predvidi 3 priključke:
Priključek “Vučja vas“ se locira v km 0+200, na prečkanju regionalne ceste R1-230 Radenci–Ljutomer, ki se v ta
namen deviira. Priključek se oblikuje kot polovična deteljica.
Priključek “Murska Sobota“ se locira v km 6+500, na
prečkanju nove priključne ceste Murske Sobote, takoj za
razbremenilnikom Ledava–Mura. V sklopu priključka se predvidi tudi uvoz oziroma izvoz iz oskrbnega centra. Priključek
se oblikuje kot modificirana polovična deteljica.
Priključek “Lipovci“ se locira v km 10+880, na prečkanju glavne ceste G1-3 Murska Sobota–Lendava. Priključek
se oblikuje kot polovična deteljica.
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Normalni prečni profil enosmerne rampe znaša 7,40 m,
od tega vozišče 5 m, dva robna pasova po 0,20 m in bankini
po 1 m. Normalni prečni profil dvosmerne rampe znaša
9,70 m in sicer dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna
pasova po 0,35 m in dve bankini po 1 m.
Vse priključke se ustrezno uredi s prometno signalizacijo.
9. člen
Oskrbni center
Na obravnavanem odseku se južno od Murske Sobote
predvidi izgradnja obojestranskega oskrbnega centra “Murska Sobota“. Oskrbni center se locira vzhodno od priključka
“Murska Sobota“, med km 6+870 in km 7+400, ter prometno naveže nanj. Severni del oskrbnega centra se naveže na
priključek preko vzporedno vodene izvozne rampe, južni del
oskrbnega centra preko vzporedno vodene uvozne rampe.
Južni del se za potrebe servisnih služb oskrbnega centra
dodatno naveže na sekundarno cestno omrežje preko deviacije 0807-3.1.-18. Znotraj oskrbnega centra se predvidi
več programov, ki si sledijo v naslednjem zaporedju: bencinski servis, parkirišča, restavracija z motelom in površine
za oddih in rekreacijo. Znotraj oskrbnega centra se predvidi
enosmeren prometni režim.
V primeru fazne izvedbe programov na oskrbnem centru se v začetni fazi izvede motel na severnem delu. Dostop
za uporabnike avtoceste v smeri proti Lendavi se predvidi
bodisi preko priključka “Murska Sobota“ in sekundarnega
cestnega omrežja, bodisi preko dodatne interne povezave
med obema deloma oskrbnega centra.
Glede pogojev urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja se upošteva določila 14. člena te uredbe.
10. člen
Vzdrževalna baza
Avtocestna vzdrževalna baza “Murska Sobota“ se predvidi v trikotniku na južni strani avtoceste, med priključno
cesto Murske Sobote in nasipom razbremenilnega kanala
Ledava–Mura. Baza se prometno na avtocesto naveže preko četrtega kraka križišča priključne ceste z južno rampo
priključka “Murske Sobota“.
Predvidi se tiste funkcionalne površine in objekte, ki jih
zahteva obratovanje baze. V bazi se predvidi tudi samostojni
komandni prostor – nadzorni center za vodenje in kontrolo
vseh instalacij in naprav na cesti.
Glede pogojev urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja se upošteva določila 15. člena te uredbe.
11. člen
Zaradi izgradnje avtoceste se izvede deviacije naslednjih cest in poti:
Deviacije kategoriziranih in lokalnih cest
Deviacija 0807-3.1-1: Regionalna cesta R1-230, NPP
8,60 m, je cesta, ki povezuje več krajev ob Muri vse od
Radenc do Ljutomera. Predmet tega lokacijskega načrta je
njen odsek na območju križanja z avtocesto vključno z obema križiščema priključnih ramp priključka “Vučja vas“. Zaradi težnje po čim nižji niveleti avtoceste pri prečkanju železnice in regionalne ceste ter čim krajšem viaduktu preko obeh
komunikacij, se predvidi njena preložitev v bližino železniške
proge. Dolžina deviacije znaša 680 m in se izvede v asfaltni
utrditvi.
Deviacija 0807-3.1-5: Krajevna cesta Vučja vas–Bunčani, NPP 8 m, je cesta, ki povezuje obe naselji in je hkrati
edina cesta, ki poleg ceste R1-230 omogoča prečkanje
avtoceste na zahodni strani Mure. Dolžina deviacije znaša
400 m in se izvede v asfaltni utrditvi.
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Deviacija 0807-3.1-8: Krajevna cesta med naseljem
Mali Bakovci ter območji med Muro in Krogom, NPP 8,60 m,
je cesta, ki omogoča predvsem dostope do kmetijskih površin prebivalcem Malih Bakovcev. Predvidi se njena preložitev na lokacijo, kjer niveleta avtoceste omogoča nižje prečkanje, hkrati pa tudi bolj direktni dostop v naselje. Dolžina
deviacije znaša 680 m in se izvede v asfaltni utrditvi.
Deviacija 0807-3.1-11: Lokalna cesta Krog–Bakovci,
NPP 8 m, v nadvozu prečka avtocesto. Dolžina deviacije
znaša 260 m in se izvede v asfaltni utrditvi.
Deviacija 0807-3.1-14: Priključna cesta Murske Sobote na avtocesto, NPP 9,50 m, se predvidi za povezavo
zbirne ceste Murske Sobote z avtocesto priključkom “Murska Sobota“ ter se v nadaljevanju priključi na Bakovsko
cesto. To je povsem nova cesta, v perspektivi se predvidi
njeno podaljšanje do Dokležovja. Predmet tega lokacijskega načrta je trasa do križišča z Bakovsko cesto, dve križišči
s priključnimi rampami, podvoz pod avtocesto, prepust na
Doblu in most preko razbremenilnika Ledava–Mura. Dolžina
trase znaša 2080 m in se izvede v asfaltni utrditvi.
Deviacija 0807-3.1-15: Deviacija Bakovske ceste, ki
danes povezuje Mursko Soboto z Bakovci, NPP 12,80 m.
Njena preložitev je potrebna zaradi zagotavljanja nižje nivelete avtoceste ter ugodnejšega kota križanja. Dolžina deviacije
znaša 770 m, poleg tega je potrebna še njena rekonstrukcija v dolžini 220 m zaradi izgradnje križišča s priključno cesto
južno od razbremenilnika in se izvede v asfaltni utrditvi.
Deviacija 0807-3.1-20: Lokalna cesta Rakičan–Letališče Murska Sobota, NPP 8,60 m, prečka avtocesto v nadvozu. Dolžina deviacije znaša 470 m in se izvede v asfaltni
utrditvi. V naslednji fazi načrtovanja se deviacijo premakne
na zahodni rob parcele št. 1808 k.o. Rakičan.
Deviacija 0807-3.1-23: Glavna cesta G1-3 Murska
Sobota–Lendava, NPP 9,50 m, poteka v trasi sedanje glavne ceste. Potrebna je izgradnja dveh križišč s priključnimi
rampami priključka “Lipovci“ ter delna preložitev vzhodne
traktorske poti ob njej. Dolžina deviacije zanaša 680 m in se
izvede v asfaltni utrditvi.
Deviacija 0807-3.1.-32: Povezovalna cesta med priključno cesto Murske Sobote in Bakovsko cesto, NPP 12 m.
Dolžina trase znaša 165 m in se izvede v asfaltni utrditvi.
Deviacije nekategoriziranih cest
Deviacija 0807-3.1-2: Poljska pot v območju priključka “Vučja vas“, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih
površin, naveže se na regionalno cesto R1-230. Dolžina
deviacije znaša 400 m, utrditev se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-3: Poljska pot v območju med priključkom “Vučja vas“ in dev. 3,1-5, NPP 4 m, omogoča
dostope do kmetijskih površin. Dolžina deviacije znaša
1575 m, utrditev se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-4: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na deviacijo
3,1-5. Dolžina deviacije znaša 940 m, utrditev se izvede kot
nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 807-3.1-6: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča
dostope do kmetijskih površin, naveže se na deviacijo 3,1-5.
Dolžina deviacije znaša 730 m, utrditev se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-7: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na dev. 3,1-8.
Dolžina deviacije znaša 800 m, utrditev se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-9: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na deviacijo
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3,1-11. Dolžina deviacije znaša 1500 m, utrditev se izvede
kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-10: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na deviacijo
3,1-11 ter preko na obstoječo poljsko pot. Dolžina deviacije
znaša 1640 m, utrditev se izvede kot nevezana voziščna
konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-12: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na obstoječe
poljske poti. Dolžina deviacije znaša 850 m, utrditev se
izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-13: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na deviacijo
3,1-11 in obstoječo poljsko pot ob razbremenilniku. Dolžina
deviacije znaša 1120 m, utrditev se izvede kot nevezana
voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-18: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, poteka ob oskrbnem
centru ob desni polovici avtoceste ter se naveže na dev.
3,1-29 in obstoječo krajevno pot. Dolžina deviacije znaša
770 m, utrditev se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-19: Krajevna pot, NPP 5 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na deviacijo
3.1-20. Dolžina deviacije znaša 1020 m, utrditev se izvede
kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-21: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na deviacijo
3.1-20. Dolžina deviacije znaša 1380 m, od deviacije
3.1-20 do deviacije 3.1.-34 se predvidi asfaltna izvedba,
dalje kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-22: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na obstoječo
traktorsko pot ob G1-3. Dolžina deviacije znaša 200 m,
utrditev se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-24: Poljska pot, NPP 4 m, poveže
obstoječo poljsko pot z dev. 3,1-25 in podvozom 3,3-27
pod avtocesto, kar je del obvozne traktorske poti okoli priključka “Lipovci“. Dolžina deviacije znaša 100 m, utrditev se
izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-25: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, poveže obstoječo poljsko
pot z deviacijo 3,1-24, poteka v podvozu pod avtocesto, kar
omogoča obvozno traktorsko pot okoli priključka “Lipovci“.
Dolžina deviacije na tem odseku znaša 700 m, utrditev se
izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-26: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, poveže obstoječo poljsko
pot z dev. 3,1-25. Dolžina deviacije znaša 280 m, utrditev
se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-27: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do kmetijskih površin, naveže se na obstoječo
poljsko pot in obstoječo traktorsko pot ob glavne ceste ter
hkrati predstavlja del obvozne traktorske poti okoli priključka
“Lipovci“. Dolžina deviacije znaša 270 m, utrditev se izvede
kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-28: Poljska pot, NPP 4 m, poveže
obstoječo poljsko pot z deviacijo 3,1-21 skozi podvoz pod
avtocesto. Dolžina deviacije znaša 120 m, utrditev se izvede
kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-29: Poljska pot, NPP 4 m, omogoča dostope do oskrbnega centra in kmetijskih površin preko
potoka Dobel, naveže se na deviacijo 3,1-18. Dolžina deviacije znaša 140 m, utrditev se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-30: Poljska pot, NPP 4 m, poveže
deviacijo 3,1-7 in obstoječo pot skozi poplavno področje ob
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Muri pod viaduktom “Mura“. Dolžina deviacije znaša 390 m,
utrditev se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1-31: Poljska pot, NPP 4 m, poveže
deviacijo 3.1-6 pod podvozom avtoceste na obstoječo pot
južno od avtoceste. Dolžina deviacije znaša 120 m, utrditev
se izvede kot nevezana voziščna konstrukcija.
Deviacija 0807-3.1.-33: Poljska pot, NPP 4 m, traktorska in kolesarska pot ob deviirani cesti R1/230 Radenci–Križevci. Dolžina deviacije znaša 700 m in se izvede v
asfaltni ureditvi.
Deviacija 807-3.1.-34: Pot za dostop do KG Rakičan–
Farme Jezera, vključno z navezavami na obstoječe komunikacije farme, naveže se na deviacijo 3,1-21. Skupna dolžina deviacije znaša 130 m in se izvede v asfaltni utrditvi.
Poljske poti se v območjih vegetacijskih pasov vzdolž
trase avtoceste iz 17. člena te uredbe ter vzdolž razbremenilnika Dobel–Mokoš 0807-3.7-8.1 iz 27. člena te uredbe
ustrezno prilagodi – odmakne od avtoceste.
12. člen
Na odseku avtoceste se zgradi naslednje objekte:
Mostovi
– Most 0807-3.5-1 v km 3+760 čez potok Mokoš
3.7-6 pod avtocesto, dolžine 33 m in širine 28,10 m. Služi
tudi kot prehod za divjad.
– Most 0807-3.5-2 v km 6+344 čez razbremenilnik
Ledave 3.7-7 pod avtocesto, dolžine 46 in širine 34,47 m.
– Most 0807-3.5-3 v km 1+865 čez razbremenilnik
Ledave 3.7-7 pod priključno cesto za Mursko Soboto 3.1-14
dolžine 42 m in širine10,82 m.
– Most 0807-3.5-4 od km 2+020 do km 2+840 čez
Muro 3.7-5 pod avtocesto okvirne dolžine 800 m in širine
28 m.
Podvozi
– Podvoz 0807-3.3-20 v km 6+500 za prečkanje priključne ceste 3.1-14 pod avtocesto, dolžine 72,4 m in
širine 11,4 m.
– Podvoz 0807-3.3-21 v km 6+640 za prečkanje Bakovske ceste 3.1-15 pod avtocesto, dolžine 66 m in širine
32 m.
– Podvoz 0807-3.3-22 v km 6+280 za prehod traktorjev in visoko divjad pod avtocesto (hkrati služi kot inundacija), dolžine 45,6 m in širine 6,4 m. Svetla višina podhoda
znaša 3,5 m.
– Podvoz 0807-3.3-23 v km 9+627 za prečkanje poljske poti 3,1-23 in prehod divjadi pod avtocesto, dolžine
36,1 m in širine 6,6 m. Svetla višina podhoda znaša 4,5 m.
– Podvoz 0807-3.3-26 v km 10+269 za prečkanje
glavne ceste G1-3 (3,1-25) pod avtocesto, dolžine 32,9 m
in širine 27,9 m.
– Podvoz 0807-3.3-27 v km 10+600 za prečkanje
poljske poti 3,1-27 in prehod divjadi pod avtocesto, dolžine
32,6 m in širine 6,4 m. Svetla višina podhoda znaša 3,5 m.
Križanje z železnico
– Podvoz 0807-3.3-24 v km 9+930, dolžine 55,9 m
in širine 27,9 m, za prečkanje obstoječe (rekonstruirane)
železniške proge Ormož–Murska Sobota pod avtocesto.
– Podvoz 0807-3.3-25 v km 10+080, dolžine 42 m in
širine 27,9 m, za prečkanje predvidene obvozne tovorne
železniške proge pod avtocesto.
Nadvozi
– Nadvoz 0807-3.4-1 v km 1+320 za prečkanje krajevne ceste Vučja vas–Bunčani 3.1-5, dolžine 105 m in
širine 10,5 m
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– Nadvoz 0807-3.4-2 v km 3+640 za prečkanje krajevne ceste Mali Bakovci–Krog 3.1-8, dolžine 105 m in
širine 10,5 m.
– Nadvoz 0807-3.4-3 v km 5+220 za prečkanje lokalne ceste Bakovci–Krog 3.1-11 dolžine, 105 m in širine
10,5 m
– Nadvoz 0807-3.4-4 v km 8+500 za prečkanje lokalne ceste Rakičan–Jezera 3.1-20, dolžine 105 m in širine
11,6 m.
Prepusti
– Prepust 0807-3.3-1 v km 0+456 preko Samoričkega potoka 3.7-1 pod deviacijo 3.1-1, dolžine 13,7 m in
širine 5,2 m.
– Prepust 0807-3.3-2 v km 0+205 preko Samoričkega potoka 3.7-1 pod priključno rampo 3.2-1, dolžine 28,4 m
in širine 5,2 m.
– Prepust 0807-3.3-2.1 v km 0+153 preko Samoričkega potoka 3.7-1 pod deviacijo 3.1-3, dolžine 11,2 m in
širine 5,2 m.
– Prepust 0807-3.3-3 v km 0+500 preko potoka Kozarica 3.7-2 pod avtocesto, dolžine 52,1 m in širine 3,6 m.
– Prepust 0807-3.3-13 v km 0+537 preko potoka
Kozarica 3.7-2 pod deviacijo 3.1-3, dolžine 13,7 in širine
3,6 m.
– Prepust 0807-3.3-4 v km 0+980 preko melioracijskega jarka MJ-4 3.7-3 pod avtocesto, dolžine 40,5 m in
premera 1,8 m.
– Prepust 0807-3.3-5 preko melioracijskega jarka
MJ-4 3.7-3 pod poljsko potjo, dolžine 6 m in premera 1 m.
– Prepust 0807-3.3-5.1 v km 1+049 preko melioracijskega jarka MJ-4 3.7-3 pod deviacijo 3.1-3, dolžine 6 m in
premera 1 m.
– Prepust 0807-3.3-5.2 v km 0+241.5 preko melioracijskega jarka MJ-4 3.7-3 pod dev. 3.1-4, dolžine 6 m in
premera 1 m.
– Prepust 0807-3.3-6 v km 1+780 preko jarka iz depresije 3.7-4 pod avtocesto (traktorski prehod in prehod za
divjad), dolžine 34,1 m in širine 6,4 m.
– Prepust 0807-3.3-7 v km 0+115 preko potoka Dobel 3.7-8 pod deviacijo 3.1-24, dolžine 6 m in širine 3,6 m.
– Prepust 0807-3.3-7.1 v km 6+700 preko potoka
Dobel 3.7-8 pod avtocesto, dolžine 91,3 m in širine 3,6 m.
– Prepust 0807-3.3-7.2 v km 0+436 preko potoka
Dobel 3.7-8 pod deviacijo 3.1-15, dolžine 15,7 m in širine
3,6 m.
– Prepust 0807-3.3-8 v km 1+443 preko potoka Dobel 3.7-8 pod deviacijo 3.1-14, dolžine 11,2 m in širine
3,6 m.
– Prepust 0807-3.3-8.1 v km 0+231 preko potoka
Dobel 3.7-8 pod rampo 3.2-7, dolžine 25,6 m in širine
3,6 m.
– Prepust 0807-3.3-9 v km 8+560 preko melioracijskega jarka MJ-A 3.7-9 pod avtocesto, dolžine 38,2 m in
premera 1,8 m.
– Prepust 0807-3.3,-9.1 v km 0+094 preko melioracijskega jarka MJ-A 3.7-9 pod deviacijo 1.1-21, dolžina
14,7 m in premera 1,8 m.
– Prepust 0807-3.3-10 v km 9+913 preko melioracijskega jarka MJ-C 3.7-10.1 pod avtocesto, dolžine 47 m in
premera 1,8 m.
– Prepust 0807-3.3-11 v km 9+440 preko jarka
B-13.7-10.1 pod avtocesto dolžine 36 m in premera 1,8 m.
– Prepust 0807-3.3-11.1 v km 0+980 preko jarka B
3.7-10.1 pod deviacijo 1.1-21, dolžine 8 m in premera
1,8 m.
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– Prepust 0807-3.3-12 v km 11+180 v km preko
jarka Lipovci 3.7-12 pod avtocesto, dolžine 35,3 m in premera 1,8 m.
– Prepust 0807-3.3-12.1 v 1+141 v km preko jarka
Lipovci 3.7-12 pod deviacijo 1.1.-25, dolžine 8 m in premera 1,8 m.
– Prepust 0807-3.3-14 v km 0+440 preko Samoričkega potoka 3.7-1 pod deviacijo 3.1-33, dolžine 9,7 m in
širine 3 m.
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja so zaradi natančnejše obdelave možna odstopanja od zgoraj predpisanih lokacij in dimenzij v skladu z določili o tolerancah
navedenimi v 43. členu te uredbe.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
13. člen
Trasa avtoceste z objekti
Odbojne ograje na avtocesti se izvede v kovinski izvedbi višine do 0,75 m, izjemoma se dopusti izvedba betonskih
ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami. Vmesni ločilni
pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim
koreninskim sistemom. Zaščitna žična ograja višine 2,5 m
se odmakne od nožice nasipa oziroma zunanjega roba jarka
1–2 m. Potek ograje se prilagodi poteku trase avtoceste in
ramp.
Cestne objekte (nadvozi, podvozi, mostovi), cestno
opremo in protihrupne zidove se arhitekturno oblikuje v skladu s sodobnimi principi oblikovanja, v skladu s tipiko prostora ter v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora.
Protihrupne ograje morajo biti vsaj na zunanji strani obsajene. Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati
enotne oblikovne elemente.
Območja priključkov se arhitekturno in krajinsko oblikuje. Območja v pentljah priključkov se izdatno zasadi, tako
da se zmanjša vidno izpostavljenost posega.
14. člen
Oskrbni center
Obojestranski oskrbni center “Murska Sobota“ se locira vzhodno od priključka “Murska Sobota“, med km 6+800
in km 7+500. Na obeh straneh oskrbnega centra se predvidi enak program enake velikosti:
– bencinski servis,
– parkirne površine,
– površine za počitek in rekreacijo,
– gostinski objekt z restavracijo,
– večnamensko trgovino,
– avtoservis,
– objekt za prenočevanje (motel, apartmani oziroma
podobno) in
– turistično informativni center.
Parkirišča so locirana za bencinskim servisom in obsegajo parkirna mesta za priklopnike, avtobuse in vozila s
prikolicami in parkirna mesta za osebna vozil. Dodatna parkirna mesta za avtobuse in osebna vozila s prikolicami so
locirana ob restavracijskem objektu. Parkirni pasovi za posamezne vrste vozil so razdeljeni v več skupin in ločeni z
nivojsko dvignjenimi otoki.
Objekt za prenočevanje se locira centralno ob parkirnih prostorih. Objekt na severni strani se dolgoročno lahko
kombinira z načrtovanim športno rekreacijskim centrom Murske Sobote. Detajlna ureditev navezav ni predmet tega lokacijskega načrta.
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Površine za oddih in rekreacijo se locira vzhodno od
restavracije ter so zasnuje tako, da z nizanjem programskih
enot in sprehajalnih poti omogočajo ureditev prostorov za
počivanje ter prostih površin – trat za igro.
Objekti, javna razsvetljava in prometna signalizacija na
oskrbnem centru mora biti projektirana (višinsko) in označena na način, da bo omogočeno varno delovanje športnega
letališča Murska Sobota. Objekti morajo biti oblikovani po
načelih oblikovanja stavbnih elementov, ki so značilni v tem
delu kulturne krajine. Pri načrtovanju je treba spoštovati
tradicionalne materiale, členitev gradbenih mas, ritem odprtih in polnih sten, nagibe strešin, hkrati pa morajo odsevati
duh časa, v katerem so nastali. Pri podrobnejšem načrtovanju je treba rešitve prilagoditi ugotovitvam arheoloških raziskav.
Območje oskrbnega centra mora biti obdelano tudi v
krajinsko ureditvenem načrtu. Območje oskrbnega centra
se izdatno ozeleni z višjo vegetacijo.
Glede faznosti se upošteva določila 9. člena te uredbe.
Pred izdelavo nadaljnjih faz projektiranja oskrbnega
centra se izvede javni natečaj, ki mora poleg arhitekturnih in
krajinsko arhitekturnih rešitev podati predvsem rešitve v zvezi z navezovanjem programov motela in rekreacijske cone
ter navezovanjem uporabnikov južnega dela oskrbnega centra na motel na severni strani v primeru fazne izgradnje.
15. člen
Vzdrževalna baza
Avtocestna vzdrževalna baza “Murska Sobota“ se predvidi v trikotniku na južni strani avtoceste, med priključno
cesto Murske Sobote in nasipom razbremenilnega kanala
Ledava–Mura. Znotraj baze se predvidi naslednje objekte
oziroma površine:
– velike garaže za vozila s plugi in posipalci, z delavnico in pralnico,
– male garaže za pregledna vozila, unimoge, prikolice
in kombinirana vozila z malimi delavnicami,
– skladišče za posipni material,
– skladišča,
– črpalko za gorivo,
– dve skladišči za vnetljive snovi,
– nakladalno rampo,
– upravno zgradbo,
– manipulativne površine,
– parkirišča za službena vozila,
– parkirišča za vozila zaposlenih,
– parkirišča za stranke,
– prostor za poškodovana vozila in
– prostor za kontejner s smetmi.
Objekti, javna razsvetljava in prometna signalizacija na
vzdrževalni bazi mora biti projektirana (višinsko) in označena
na način, da bo omogočeno varno delovanje športnega
letališča Murska Sobota. Objekti vzdrževalne baze morajo
biti oblikovani po načelih, ki so opisana v členu “Oskrbni
center“ in dimenzionirani tako, da bo baza lahko funkcionalno vzdrževala odsek avtoceste Lenart–Murska Sobota–državna meja z Republiko Madžarsko.
Na območju vzdrževalne baze je potrebno zagotoviti
tudi površino za posebne namene, dimenzije 600 m 2 in z
ustreznim dostopom na AC.
Območje vzdrževalne baze se uredi in izdatno ozeleni z
višjo vegetacijo v skladu s krajinsko ureditvenim načrtom.
16. člen
Most preko Mure
Konstrukcija mostu mora biti lahka, transparentna, suptilno položena v prostor. Objekt je treba postaviti v podrejen
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položaj napram reki in obvodnemu vegetacijskemu pasu.
Most mora biti v prečnem pogledu kar se da tanek. Mostna
ograja naj bo čimbolj transparentna, tako da omogoča vizualni stik voznika in sopotnikov z okolico.
Glede okoljevarstvenih pogojev urejanja območja mostu se upošteva določila 31. člena te uredbe.
17. člen
Posegi v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora
Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je
to nujno potrebno. Osnovni izhodišči nove zasaditve morata
biti zagotovitev čimvečje vpetosti posega v prostor ter vzpostavitev vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo
razgleda. Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah
vegetacije (sklenjen gozdni sestoj, živice, posamezne skupine dreves, obvodna vegetacija). Gozdni robovi morajo biti
sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone
vegetacije. Pri izdelavi zasaditvenega načrta v delu trase, ki
poteka preko gozdnega pasu ob Muri morata sodelovati
pristojna gozdarska in naravovarstvena služba.
Izdatno se ozeleni območja priključkov, oskrbnega centra in vzdrževalne baze. V delih trase mimo naselij in v delih
trase na visoki niveleti se predvidi dodatna izdatnejša zasaditev oziroma pasovi višje vegetacije. Ta območja so:
– od km 0+000 do km 0+360, na severni strani avtoceste, vzdolž naselja Vučja vas;
– od km 2+980 do km 3+600, na južni strani avtoceste, vzdolž naselja Mali Bakovci;
– od km 4+220 do km 4+900, na južni strani avtoceste, vzdolž naselja Bakovci;
– od km 4+500 do km 5+740, na severni strani avtoceste, vzdolž naselja Krog;
– od km 7+240 do km 8+160, na severni strani avtoceste, med avtocesto in območjem razširitve gramoznice;
– od km 8+560 do km 8+920, obojestransko, vzdolž
naselja Rakičan–Jezera oziroma vzdolž KG Rakičan–Farme
Jezera;
– od km 9+340 do km 10+260, obojestransko, območje visoke nivelete trase avtoceste preko železniške proge in glavne ceste Murska Sobota–Beltinci;
– od km 10+500 do km 11+200, na južni strani avtoceste, vzdolž naselja Lipovci.
V teh območjih se ustrezno prilagodi poljske poti vzdolž
trase avtoceste. Za zasaditev se uporablja tudi ostanke odkupljenih parcel izven območja cestnega telesa.
Relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami. Nasipne in vkopne brežine se izvedejo v nagibu 1:2, z
zaokroženim iztekov v okoliški teren ter humusirajo in zatravijo oziroma zasadijo z višjo vegetacijo. Pri oblikovanju reliefa se skladno s 37. členom te uredbe uporablja nenosilen
material, odstranjen med gradnjo. Nasipne brežine v območju poplavnega pasu Mure se zaščiti glede na pričakovane odtočne razmere s skalometom v betonu oziroma s kokosovimi mrežami.
Regulacije vodotokov se izvede sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone,
drevesne in grmovne, obvodne vegetacije. Dele vodotokov,
ki po izvedbi regulacijskih del izgubijo pretočno funkcijo, se
rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč ali se z namenom povečanja biotske pestrosti uredi nadomestni biotop z
vsemi potrebnimi objekti, tako, da bo kljub regulacijskim
delom pretok vode stalen.
Vse odseke obstoječih cest oziroma drugih rab, ki po
izgradnji avtoceste in drugih ureditev ostanejo brez funkcije,
se rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč (v kmetijska
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zemljišča, vegetacijske sestoje) oziroma v nadomestne biotope, kjer ostanejo v funkciji ceste, pa se njihove profile
ustrezno prilagodi novim obremenitvam, ostanke pa prav
tako rekultivira.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
18. člen
Zaradi gradnje avtoceste je treba prestaviti, zamenjati
oziroma zaščititi komunalno energetske objekte. Projektiranje in gradnja komunalno energetskih naprav in objektov
mora potekati v skladu s pogoji in soglasji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav oziroma v skladu s pogoji, ki
bodo določeni v izvedbenih načrtih.
19. člen
Vodovod
Na trasi avtoceste se lokalno prestavi, zamenja ali zaščiti naslednje vodovode:
– primarni cevovod pitne vode Vučja vas–Bučečovci v
km 0+008,
– primarni cevovod pitne vode Bakovci–Krog v km
5+220,
– primarni transportni cevovod DN 300 M. Sobota–
Bakovci v km 6+735,
– tlačni sekundarni cevovod na letališče v km 8+547,
– priključni cevovod v km 8+767,
– primarni transportni cevovod DN 300 Murska Sobota–Beltinci v km 10+290.
Za potrebe napajanja oskrbnega centra in vzdrževalne
baze se izvedejo vodovodni priključki na primarni vodovod
DN 300 M. Sobota–Bakovci.
20. člen
Kanalizacija
Na trasi avtoceste se izvede prestavitev in zaščito naslednjih kanalizacijskih vodov:
– tlačni vod odpadne vode naselja Vučja vas v km
0+275,
– tlačni vod odpadne vode naselja Jezera na kanalizacijo v Rakičanu v km 8+560.
Za odvajanje sanitarnih odpadnih vod iz območja oskrbnega centra se zgradi vodotesna kanalizacija, ki se v km
7+130 zaključi s čistilno napravo ustrezne velikosti ob potoku Doblu. Za odvajanje sanitarnih odpadnih vod iz območja
vzdrževalne baze se zgradi vodotesna kanalizacija, ki se v
km 6+500 zaključi s čistilno napravo ustrezne velikosti ob
potoku Doblu ali z nepretočno greznico, ki se prazni, vsebina pa čisti na centralni čistilni napravi Murske Sobote.
21. člen
Elektrika
Visokonapetostni vodi
Na križanju avtoceste z DV 110 kV RTP Murska Sobota–RTP Ljutomer v km 4+170 se ustrezno prestavi nosilni
steber daljnovoda.
Srednjenapetostni vodi
Na križanju avtoceste s srednjenapetostnimi elektroenergetskimi vodi se prestavi, višinsko korigira in doda nosilne stebre ali pokabli naslednje daljnovode:
– DV 20 kV RTP Radenci–RTP Ljutomer v km 0+132
(prestavitev)
– DV 20 kV Vučja vas–provizorij v km 1+080 (prestavitev)
– DV 20 kV Črpališče Krog v km 3+602 (višinsko korigiranje)
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– DV 20 kV v km 5+257 (višinsko korigiranje)
– DV 35 RTP Murska Sobota–RTP Ljutomer v km
8+631 (višinsko korigiranje)
– DV 20 kV Jezera-Letališče v km 8+683 (pokablitev)
– DV 20 kV Jezera v km 8+920 (pokablitev)
– DV 20 kV v km 10+014 (prestavitev)
Za napajanje oskrbnega centra se izvede kabelsko
povezavo od DV 20 kV Jezera–Letališče.
Nizkonapetostni vodi
Na trasi avtoceste se izvede višinsko korigiranje zračnega voda na deviaciji v km 0+070 in pokablitev NN omrežja
v km 8+790. Pod avtocesto bo izvedena kabelska kanalizacija, v katero bodo kabli uvlečeni.
Za napajanje porabnikov predvidene vzdrževalne baze
z električno energijo bo izveden NN kablovod iz predvidene
TP Oskrbni center.
Transformatorske postaje (TP)
Na območju avtoceste se zgradi in ustrezno uredi naslednje transformatorske postaje:
– TP 1 Gradbišče na DV 20 kV RTP Radenci–RTP
Ljutomer
– TP 2 Vučja vas–Radenska (nadomestna) na DV 20
kV Vučja vas–provizorij
– TP 3 Oskrbni center, na priključnem kablovodu od
DV 20 kV Jezera-Letališče
– TP 4 Grmovec (JR) na DV 20 kV km 10+200
22. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na križanju avtoceste s telekomunikacijskimi vodi se
izvedejo naslednje ureditve:
– kabel krajevnega omrežja v km 0+045 se prestavi in
ustrezno zaščiti tako, da prečka avtocesto v podvozu ceste
proti Vučji vasi
– koaksialni kabel kabelske televizija v območju priključka “Vučja vas“ se prestavi in pri prečkanju avtoceste
ustrezno zaščiti
– koaksialni kabel kabelske televizija Murska Sobota v
km 5+227 se prestavi in pri prečkanju avtoceste ustrezno
zaščiti
– optični in KK kabel v km 6+770 se prestavi in pri
prečkanju avtoceste ustrezno zaščiti. Na ta kabel se izvede
tudi priključek za oskrbni center in vzdrževalno bazo
– koaksialni kabel MK 103 v km 10+265 se prestavi in
pri prečkanju avtoceste ustrezno zaščiti
– obstoječe telefonske zračne linije razvodnega naročniškega omrežja, ki jih na nekaterih odsekih deloma tangira
avtocesto, je treba ustrezno prestaviti in zaščititi.
23. člen
Plinovod
Trasa avtoceste v km 10+230 tangira visokotlačni plinovod DN 150, ki poteka od plinovoda R 15 do plinske
postaje MRP Murska Sobota.
Plinovod je treba pri prečkanju avtoceste zaščititi z
armiranobetonskimi ploščami in lendaporjem v raščenem
terenu. Na obeh straneh ceste se postavi označevalni trak
ter table za označevanje plinovoda. Obcestne jarke je potrebno na mestu prečkanja s plinovodom tlakovati z betonskimi ploščami najmanj 3 m na vsako stran od skrajnega
plinovoda do vrha brežine. Pri vseh delih v 30 m pasu
plinovoda je treba upoštevati posebne varnostne ukrepe.
Trasa avtoceste v km 5+170 tangira predvideni 1-barski mestni plinovod PE 160, ki bo potekal vzporedno s
cesto Krog–Bakovci. Pred gradnjo avtoceste se na trasi
predvidenega plinovoda položi predizolirana jeklena cev DN
150 v dolžini 100 m, ki se jo pod avtocesto zaščiti z armira-
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nobetonskimi ploščami. Na obeh straneh ceste se postavi
označevalni trak ter table za označevanje plinovoda.
24. člen
Javna razsvetljava
S sistemom javne razsvetljave se ustrezno razsvetli avtocestne priključke “Vučja vas“, “Murska Sobota“ in “Lipovci“, območje oskrbnega centra “Murska Sobota“, območje
vzdrževalne baze ter podvoze pod avtocesto.
25. člen
Klic v sili
Na celotni trasi avtoceste bo po desni strani v odstavnem pasu potekala 7-cevna kabelska kanalizacija (3xPE
dvojček in 1xPE cev) za klic v sili. Povezava med stebričkoma za klic v sili na obeh straneh avtoceste se izvede z
2-cevno kabelsko kanalizacijo.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
26. člen
Odkup obstoječih objektov
Zaradi poslabšanja bivalnih razmer in zmanjšanja funkcionalnih območij se odkupi 3 stanovanjske objekte s spremljajočimi gospodarskimi poslopji v naselju Pri Doblu ob Bakovski cesti:
– stanovanjski objekt na parceli številka 1468/8, k.o.
Bakovci, Bakovci, Soboška ulica 46; lastniki: Horvat Matija,
lastnik do 1/4, Bakovci, Soboška ulica 46, Murska Sobota;
Horvat Alojzija, lastnik do 1/4, Bakovci, Soboška ulica 46,
9000 Murska Sobota, Horvat Matija, lastnik do 1/2, Bakovci, Soboška ulica 46, 9000 Murska Sobota;
– stanovanjski objekt na parceli številka 1471/25, k.o.
Bakovci, Bakovci, Soboška ulica 49; lastnika: Drvarič Terezija, lastnik do 1/2, Bakovci, Soboška ulica 49, Murska
Sobota, Drvarič Alojz, lastnik do 1/2, Bakovci, Soboška
ulica 49, Murska Sobota;
– stanovanjski objekt na parceli številka 1471/26, k.o.
Bakovci, Bakovci, Soboška ulica 47; lastniki: Perkič Marija,
lastnik do 1/2, Bakovci, Soboška ulica 47, Murska Sobota,
Perkič Vince, lastnik do 1/2, Bakovci, Soboška ulica 47,
Murska Sobota.
Zaradi izgradnje avtoceste se v širšem območju KG
Rakičan–Farme Jezera odstrani objekte t.i. šolskih hlevov
Srednje kmetijske šole Rakičan na parceli št. 1874/2, k.o.
Rakičan; lastnik RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana. Na območju KG Rakičan–Farme
Jezera se zaradi gradnje avtoceste odstrani zbiralnico za
kadavre, čuvajnico in vhod z razkuževalno dezbariero na
gornji parceli ter na parcelah številka 1874/1 in 1880/1;
lastnik Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana; ter na parcelah številka 1879 in 1880/2; lastnik Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska
Sobota; vse k.o. Rakičan.
Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov zagotovi ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu s predpisi, pogoji, opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih in v zvezi s KG Rakičan–Farmo Jezera
tudi določili 34. člena te uredbe.
27. člen
Tla
Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na
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katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni
ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter
deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod
na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upošteva določila 29. člena te uredbe. Treba
je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba
izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se
odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in
degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin je treba začeti že v času gradnje AC. Prst se odstrani in premesti na
drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, pri tem
ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti
deponirana v kupih višjih od 1,2 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti
in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v
skladu z veljavnimi občinskimi odloki.
28. člen
Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč
Na območju, kjer avtocesta preseka izgrajene melioracijske in namakalne komplekse, se v skladu z določili 29.
člena te uredbe izvede delne rekonstrukcije oziroma prilagoditve sistemov tako, da je zagotovljeno njihovo nadaljnje
delovanje.
Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.
Po končani gradnji mora investitor zagotoviti izvedbo
kmetijskih prostorskih-ureditvenih operacij, s katerimi bodo
ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.
29. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi
Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa
režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme
poslabšati. Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na
vodotokih, ki jih križa avtocesta ali druge ureditve določene
s to uredbo. Naravne struge obstoječih vodotokov se morajo ohranjati v največji možni dolžini.
Površinski vodotoki
Prečkanja vodotokov je potrebno načrtovati tako, da
bo svetli profil sposoben prevajati merodajno 100-letno vodo pri varnostni višini, ki praviloma ne sme biti manjša od
1 m, izjemoma pa 0,5 m. Potrebno je zagotoviti, da bo tudi
najmanjši predlagan prerez objekta normalno prehoden, torej vsaj 2 m visok in 1,5 m širok.
Avtocesta prečka več potokov, ki jih je potrebno urediti
na krajšem ali daljšem odseku, odvisno od potrebne poglobitve potoka. Poglobitve so bodisi zaradi potrebne svetle
višine premostitvenega objekta ali izpusta iz objekta za zaščito voda pred vplivi z avtoceste, kar pa je pogojeno z
globino kanalizacije avtoceste. Na obravnavanem odseku
avtoceste je predvidena ureditev naslednjih vodotokov:
– regulacija Samoričkega potoka 0807-3.7-1 v dolžini
500 m,
– regulacija in čiščenje potoka Kozarica 0807-3.7-2 v
skupni dolžini 1500 m,
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– regulacija potoka Besnica 0807-3.7-4 v dolžini
660 m,
– ureditev – protierozijska zaščita reke Mure
0807-3.7-5 v območju viadukta,
– regulacija in čiščenje potoka Mokoš 0807-3.7-6 v
skupni dolžini 2500 m,
– regulacija in čiščenje potoka Dobel 0807-3.7-8 v
dolžini 2090 m,
– ureditev neprepustne obloge razbremenilnika Ledava–Mura na mestu križanja z avtocesto, tako da ne bo prišlo
do precejanja skozi nasip in morebitnega rušenja nasipov,
– izgradnja
razbremenilnika
Dobel–Mokoš
0807-3.7-8.1 med Doblom 0807-3.7-8 in Mokošom
0807-3.7-6 v dolžini 2840 m. Razbremenilnik se locira
znotraj vegetacijskega pasu iz 17. člena te uredbe zahodno
vzdolž AC, v obliki plitke zemeljske mulde globine 60 cm in
širine 10 m. Robovi se zasadijo z drevesno in grmovno
vegetacijo, dno le z drevesno vegetacijo. V območju vzdolž
razbremenilnika se ustrezno prilagodi odvodnjo vode z avtoceste vključno z zadrževalniki, poljske poti ter komunalno
infrastrukturo. Med razbremenilnikom in cestiščem se deponira nenosilen material odstranjen med gradnjo v skladu s
37. členom te uredbe.
Predvideni posegi preureditev vodotokov se morajo
izvesti tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to
je pretok vode, kakovost vode in biološka raznovrstnost.
Zato je pri posegih v vodotoke dela potrebno izvajati tako,
da so izpolnjene naslednje zahteve:
– preureditev vodotokov mora biti sonaravna in čim
bolj podobna stanju pred posegom;
– zemeljski posegi in gradbena dela v vplivnem območju vodotokov naj se ne izvajajo v času nizkih vodostajev,
kolikor to ni mogoče, naj se izvajajo po fazah tako, da se v
vodotoku lahko občasno vzpostavijo normalne razmere;
– v času gradbenih del je potrebno zagotoviti minimalen pretok vode, ki ga je potrebno določiti pred začetkom
izvajanja gradbenih del. Zagotovljene morajo biti minimalne
koncentracije kisika (> 4 mgO /l), koncentracije suspendiranih snovi ne smejo daljši čas2 presegati 30 mg/l. Kolikor
se to zgodi, je potrebno dela prekiniti do vzpostavitve primernega stanja. Preusmeritev vode v novo korito je potrebno izvesti tako, da ne pride do pomorov življa v vodotoku.
Zasaditev brežin je potrebno izvesti v prvi vegetacijski dobi,
takoj ko gradbena dela to omogočijo, jeseni oziroma spomladi;
– za ohranjanje kakovosti površinskih vodotokov veljajo zaščitni ukrepi za varovanje vodnih virov v nadaljevanju
tega člena.
Odvodnjavanje cestnega telesa
Na celotnem odseku avtoceste se v struge naravnih
odvodnikov spušča le čista padavinska voda oziroma voda,
ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o
dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85) in
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na sistem
odvodnje ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.
Padavinsko vodo s cestišča se od km 0+000 do km
3+720 ter od km 6+400 do km 11+200 odvaja v vodotesnih betonskih kanalizacijskih cevovodih dimenzije
0,3-0,8 m, od km 3+720 do km 6+400 pa v obcestnih
jarkih.
Celoten sistem odvajanja padavinske vode s cestišča
mora biti izveden vodotesno. Vse padavinske vode s cestnih
površin se preko požiralnikov navezujejo na kanalizacijske
cevovode in obcestne jarke, ki se navezujejo na zemeljske
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zadrževalne bazene – čistilne objekte z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Odvedene vode se po čiščenju na zadrževalnih bazenih – čistilnih objektih izlivajo v odvodnike.
Zemeljski zadrževalni bazeni – čistilni objekti morajo
biti zgrajeni vodotesno, z vgrajeno neprepustno varjeno folijo, in dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas omogočal
učinkovito sedimentiranje trdnih delcev in vsaj delno razgradnjo organskih snovi. Potrebno je redno vzdrževanje.
Mulj v usedalnikih je treba obravnavati kot posebni odpadek.
Cestišča vseh priključnih cest in deviacij se odvodnjava
z odprtimi obcestnimi jarki.
Za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov
je potrebno pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi
v vodotoke in za njihovo odstranitev.
Zavarovanje vodnih virov
Avtocesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega
stanja kvalitete podtalnice, kar je treba doseči z ustreznimi
gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje
ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja.
Posegi pod nivo najvišje podtalnice niso dopustni. V
primeru, da se tem posegom zaradi gradbenotehničnih zahtev ni mogoče izogniti (temeljenje), je potrebno izkop izvajati
s čisto tehnologijo in ga primerno zavarovati pred morebitnimi izlivi škodljivih snovi. Pri tem je potreben stalen nadzor za
to pristojnih služb.
Poleg ukrepov, navedenih v poglavju “Odvodnjavanje
cestnega telesa“, je med gradnjo in v času obratovanja je
treba predvideti naslednje ukrepe:
– projekt izgradnje prometnice mora predvideti vse
ukrepe, da se med samo izgradnjo in v času obratovanja
prepreči vdor polutantov v podtalnico,
– prometnica mora biti zgrajena tako, da ni možno
odtekanje meteornih voda ali izpustov iz vozil v tla in podtalnico,
– prometnica mora biti zavarovana do stopnje, da se v
primeru kakršnekoli nesreče prepreči vdor polutantov v tla
in podtalnico,
– na počivališčih, parkiriščih in avtocestnih objektih je
treba zagotoviti neškodljivo odvajanje odpadne in umazane
padavinske vode,
– med samo gradnjo mora biti delovišče zavarovano,
vsa dela se lahko izvajajo le pod takšnimi pogoji, da se
prepreči onesnaženje tal in vdor polutantov v podtalnico,
– na delovišču lahko obratujejo le brezhibni stroji, zavarovani pred izlitji pogonskih goriv in maziv, oziroma olj v tla
in podtalnico,
– redno in izredno servisiranje in vzdrževanje ter dotakanje goriv in olja strojev se izvaja na posebej zavarovanem
prostoru izven varstvenih območij,
– vsa razlitja nevarnih snovi morajo biti takoj sanirana,
onesnažena zemljina ali kamenina mora biti takoj odstranjena in odpeljana na za to določeno deponijo,
– vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in
maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva polutantov v tla in podtalnico,
– odvodnjavanje deponij za material mora biti urejeno
preko usedalnikov, katerih naloga je preprečevanje mehanskega onesnaževanja tal, površinske ali talne vode,
– za izgradnjo se smejo uporabljati le okolju prijazni
materiali,
– zaradi tankega neomočenega sloja je pri gradnji nedopustna uporaba gradbenih materialov, ki lahko ob izpiranju ogrožajo vodo. To so predvsem materiali iz jalovišč,
žlindre kemične in metalurške industrije, ostanki sežiganja
smeti in materiali, ki vsebujejo katran,
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– v zgornjem ustroju ceste je dovoljena uporaba materialov s sposobnostjo izluževanja le v primeru, če so vezani z
vročim bitumnom. Ti materiali se smejo uporabljati nevezani
le v primeru, da so prekriti s tesno ureditveno oblogo cestišča,
– vodnjaki, jaški in kanali za pogrezanje ali ponikanje
padavinske vode niso dopustni,
– v območju sredinskega pasu je treba zagotoviti tesnost,
– za zbiranje padavinske vode s cest in drugih prometnih površin je treba predvideti robnike in cestne odtoke,
– zbrano padavinsko vodo je treba voditi preko tesnih
cevovodov s fleksibilnimi zvezami ali preko zatesnjenih žlebov. Pred usedalnim bazenom je treba predvideti separator
za lahke tekočine z zadrževalnim bazenom za dež.
– med samo izgradnjo prometnice je potrebna stalna
nadzorna služba upravljavca vodovoda, izvajalec del se mora ravnati po navodilih in zahtevah te službe, ki morajo biti v
skladu z načeli varovanja tal in podtalnice.
– vzdrževalec prometnice mora imeti pripravljen načrt
za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitij polutantov
(goriva, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki
ga potrdi ustrezna služba Ministrstva za okolje in prostor in
zdravstvenega inšpektorata RS, ločeno za čas gradnje in za
čas obratovanja avtoceste.
Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za
preprečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico, ukrepe za
odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta. V času gradnje je treba voditi evidenco nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
Z gradbeno tehničnimi rešitvami mora investitor zagotoviti maksimalno zaščito pred izlitjem polutantov s cestišča.
Za čas gradnje je potrebno izdelati elaborat ekološke ureditve gradbišča, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev
enotnega dovoljenja.
Na odseku od km 1+250 do km 1+420, kjer avtocesta
prečka drugi varstveni pas črpališča Vučja vas, je poleg
gornjih treba upoštevati tudi naslednje pogoje:
– na tem odseku je treba vgraditi zaščitni glineni naboj
ali zaščitni sloj iz drugega ustreznega tesnilnega materiala,
– pri gradnji zaščitnega sloja se ne sme uporabljati
materialov, pri katerih lahko pride do izluževanja kot so
žlindre iz kemične in metalurške industrije, ostanki sežiganja
jalovišča in materiali, ki vsebujejo katran,
– v zgornjem delu telesa se prav tako ne smejo uporabljati zgoraj našteti materiali. Veziva, ki vsebujejo katran niso
dovoljena,
– z gradbenimi posegi ni dovoljeno poseganje v podtalnico,
– utrditvena obloga prometnih površin mora biti nepropustna za vodo,
– odvod padavinske vode mora biti ustrezno urejen v
ustreznih vodotesnih kanalih (ceveh). Vodo je treba odvesti
izven območja stacionaž od km 1+250 do km 1+420,
– ponikanje padavinske vode ni dopustno,
– zasaditev dreves ali grmovja z globokimi koreninami
ni dovoljena,
– padavinska voda, ki odteka z brežin, se mora zbirati v
koritih na vznožju brežin. Tesnilni sloj brežine se mora nadaljevati pod koritom. Tudi to vodo je treba odvesti izven stacionaž v km 1+250 do km 1+420,
– odbojne ograje morajo biti ustrezno ojačane,
– treba je izdelati scenarij, ki bo predvidel ukrepe v
primeru incidenta (razlitje nevarnih snovi, požar itd.),
– po izgradnji avtoceste je treba postaviti opozorilne
znake za vodovarstveno območje.
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Za površine na območju oskrbnega centra in vzdrževalne baze je potrebno pridobiti posebno soglasje Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Površine morajo biti zasnovane v vodoneprepustni in oljetesni betonski ali asfaltni
izvedbi in opremljene z ustreznimi oljnimi lovilci. Oskrbni center se priključi na lokalno čistilno napravo ob potoku Doblu.
Vzdrževalna baza priključi na lokalno čistilno ob potoku Doblu
ali na nepretočno greznico, ki se prazni, vsebina pa čisti na
centralni čistilni napravi Murske Sobote. Meteorne vode, potencialno onesnažene z naftnimi derivati morajo biti vodene v
oljni lovilec, kjer bodo pred priključkom na kanalizacijsko
omrežje oziroma izpustom obdelane in očiščene.
Melioracije in namakalni sistemi
Avtocesta preči melioracijski kompleks Kozarica–Virje
pri Vučji vasi in melioracijski kompleks Jezera–Muzge pri
Rakičanu. Na kompleksu Kozarica–Virje je treba urediti prizadeta melioracijska odvodnika:
– jarek MJ 4 0807-3.7-3 v dolžini 307 m,
– jarek iz depresije 0807-3.7-4 v dolžini 165 m.
Na kompleksu Jezera–Muzge pri Rakičanu treba urediti prizadete melioracijske odvodnike:
– jarek MJ A 0807-3.7-9 v dolžini 700 m,
– jarek MJ B 0807-3.7-10 v dolžini 173 m,
– jarek MJ C 0807-3.7-11 v dolžini 2215 m,
– jarek Lipovci 0807-3.7.12 v dolžini 743 m
Avtocesta deli obstoječi namakalni sistem Jezera–Muzge pri Rakičanu na dva dela. V njegovem južnem delu se
izvede predelava namakalnega sistema. Obnoviti oziroma
na novo zgraditi je treba:
– obstoječi cevovod 0807-4.10.1 v dolžini 930 m,
– vkopani cevovod 0807-4.10.2 v dolžini 760 m,
– vkopani cevovod 0807-4.10.3 v dolžini 255 m,
– vkopani cevovod 0807-4.10.4 v dolžini 135 m,
– vkopani cevovod 0807-4.10.5 v dolžini 511 m.
Na severnem delu se za nadomestitev z razširitvijo gramoznice izgubljenih namakalnih površin zagotovi nadomestni namakalni sistem enakih zmogljivosti, na površinah istega
lastnika, med železniško progo in glavno cesto, zahodno od
bolnišnice v Rakičanu. Predvidi se novo lokacijo črpališča
na severnem robu gramoznice. Predvidijo se novi cevovodi,
primarni cevovod do Bakovske ceste, kjer se cepi na severno vejo, ki napaja nove nadomestne površine na severu in
južno vejo, ki napaja obstoječ namakalni sistem ob avtocesti. Ta sistem ni predmet tega lokacijskega načrta, za kritje
stroškov izvedbe pa se zaveže investitorja.
30. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Celotni odsek trase avtoceste je treba pred gradnjo
fotodokumentirati v skladu z navodili službe za varstvo naravne dediščine.
V območju predlaganega Krajinskega parka Mura se
upošteva določbe 16., 17. in 31. člena te uredbe. Investitor
obvesti pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine o začetku pripravljalnih in zemeljskih del in zagotovi
naravovarstveni nadzor pri gradnji v tem območju.
Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrijejo objekti geološke naravne dediščine (paleontološke, strukturne, mineraloške), je potreben občasen geološki nadzor na celotnem
območju gradnje. Nadzor mora izvajati strokovna geološka
institucija. V primeru pomembnejših geoloških najdb, je treba obvestiti strokovno organizacijo (Upravo RS za varstvo
narave ali pristojni regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine), ki poda strokovne smernice glede ohranjanja dediščine oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Upravi
RS za varstvo narave.
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31. člen
Varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov ter gozdnih zemljišč
Na naravovarstveno vrednih območjih (pas ob Muri,
območje Starega Križa) naj dela ne potekajo v spomladanskem obdobju razmnoževanja (gnezdenje ptic, mrestenje
dvoživk).
Vodni in obvodni prostor. Med gradnjo se je treba
izogibati vsem začasnim posegom v stoječe vode, vodotoke
ali njihove puferske pasove, ki jih označuje grmovna ali
drevesna vegetacija. Preprečiti je treba odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala, splakovanje delovnega orodja v okoliških vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v okoliške vode ter odtekanje
naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje gradbenih
strojev in transportnih sredstev. Vse naravno ohranjene vodotoke je treba med gradnjo varovati, regulirane pa obsaditi
z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov.
Vodni organizmi. Pred pričetkom gradnje je treba obvestiti o predvidenem začetku in poteku del ter sproti o
vsakem posegu v vodotoke Zavod za ribištvo in ribiške družine Ljutomer, Gornja Radgona in Murska Sobota ter jim
omogočiti ogled gradbišč ob vodah. Ob morebitnem regulacijskem posegu v vodotoke morajo izloviti na mestu gradbenih del vse ribe in piškurje in jih preseliti v neprizadete dele
istega ali podobnega vodotoka. V primeru uničenja vodnega
življa krije investitor stroške ribiški družini, ki upravlja in
gospodari z vodotokom.
Gozdni prostor. V neposredni bližini avtoceste se v
največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Odstraniti
je treba le drevje do roba obcestnega prostora, sečnja mora
omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Preprečeno mora biti vsako
nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti. Kjer ni
možna uporaba obstoječih poti, naj se trasirajo nove dovozne poti in locirajo začasni manipulacijski prostori na mestih,
kjer je največ primešane robinije, da se čimbolj ohrani naravna vegetacija. Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvarjene preseke je treba pričeti
sanirati že v času gradnje in zasaditi z avtohtonimi vrstami.
Sajenje mora potekati v spomladanskem ali jesenskem času. Pred izvajanjem del v gozdnem prostoru se obvesti Zavod za gozdove – Območno enoto Murska Sobota.
Most preko Mure mora omogočati neoviran pretok visokih voda in neoviran prehod živali pod mostom. Podporni
stebri mostu ne smejo biti postavljeni v stare struge Mure –
rokave in mrtvice in reko samo. Načrtovanje mostu naj upošteva tudi ustrezno gradbeno tehnologijo ob kateri bo najmanj poškodb naravnih prvin na območju mostu in gradbišča, vključno z dostopnimi potmi do gradbišča. Konstrukcija mostu mora omogočati neovirano gibanje ptic nad in
pod mostom.
Način gradnje v območju ob Muri ter gradbene dovozne poti morajo biti usklajene z naravovarstveno službo in
Zavodom za gozdove – OE Murska Sobota. Gradnja mora
čimmanj posegati v prostor izven samega cestnega telesa
(minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov in gradnje objekta). Čimbolj je treba ohraniti naravno grmovno vegetacijo,
odstraniti se sme le drevje v širini viadukta in le obvejiti
previsoke grmovnice. Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na podlagi detajlnega načrta. Pot za delovišče mora
omogočati normalen pretok vode v rokavih. Po končanih
delih je potrebno servisno cesto in njeno okolico renaturirati, odstraniti utrditve v strugah rokavov in mrtvic, odpeljati
material izven poplavnega pasu, zrahljati tla in območje ponovno zasaditi z avtohtonim rastlinjem.
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Na območju pri Starem Križu, vzhodno od KG Rakičan–Farme Jezera, naj se med gradnjo ne posega v gozd in
obstoječo gramoznico, ki je edino znano mrestišče na tem
območju.
Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto prepreči z varnostno žično ograjo višine 2,5 m. Vsem živalskim
vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste prekinjena migracijska pot, se zagotovi varno prehajanje preko avtoceste pod
mostovi in podvozi. Za prehod divjadi služijo:
– prepust 0807-3.3-6 v km 1+780, dolžine 34,1 m in
širine 6,4 m,
– most preko Mokoša 0807-3.5-1 v km 3+760, uredi
se polica širine 2 m ali več in zagotovi višina najmanj 2 m,
– območje mosta – viadukta preko Mure med km
2+030 in km 2+830,
– podvoz 0807-3.3.-22 za prehod traktorjev v km
6+280, dolžine 45,6 m, širine 6,4 m, svetle višine 3,5 m,
– podvoz 0807-3.3-23 za prečkanje poljske poti v km
9+627, dolžine 36,1 m, širine 6,6 m, svetle višine 4,5 m,
– podvoz 0807-3.3-24 rekonstrirane železniške proge
Ormož–Murska Sobota v km 9+930 oziroma podvoz
0807-3.3-25 predvidene obvozne železniške proge, odvisno od faznosti in načina izvedbe.
– podvoz 0807-3.3-27 za prečkanje poljske poti v km
10+600, dolžine 32,6 m, širine 6,4 m, svetle višine 3,5 m.
Dvoživke. V skladu z tehničnimi možnostmi se pri vseh
mostovih izvede polica širine 1,5 m in višine 2 m na eni
strani za prehod malih sesalcev. Predeli pod mostovi se
uredijo v prostor, ki je živalim prijeten (varovalni vegetacijski
pasovi do vstopa pod most, preprečevanje druge oblike
rabe prostora). Prepusti morajo biti premera najmanj 1 m s
polico za prehajanje živali ob strani. Pred zgoraj naštetimi
prehodi se izvede ustrezno prirejeno varovalno ograjo avtoceste, ki služi tudi kot usmerjevalna ograja.
Varovanju in prehodom dvoživk služijo:
– varovalna ograja za dvoživke na obeh straneh avtoceste od km 1+300 do km 2+000; 2 podhoda v km 1+620 in
v km 1+780,
– varovalna ograja za dvoživke na obeh straneh avtoceste od km 2+820 do km 3+740; 6 podhodov v km 2+900,
km 3+100, km 3+200, km 3+300, km 3+400 in km
3+520;
– varovalna ograja na desni strani avtoceste od km
9+100 do km 9+500.
Vsak podhod za dvoživke mora imeti vzporedno s cesto nameščeno varovalno ograjo, ki vodi živali do vhoda
vanj. V času migracij (spomladi in jeseni) dvoživk je treba ob
gradbišču spremljati stanje med km 1+300 in km 2+000,
km 2+820 in km 3+740 ter km 9+100 in km 9+500. Če se
ugotovi, da so migracije zelo množične in da bi prišlo zaradi
tega do večjega pomora dvoživk, se na tistih delih izvede
začasna ograja za dvoživke.
Uničeno lovsko remizo vzhodno od Kroga (med km
5+840 in km 6+000) se nadomesti na novi lokaciji, v območju Kračine, k.o. Krog. Nadomestna remiza ni predmet
tega lokacijskega načrta, odškodnino oziroma sredstva za
vzpostavitve remize zagotovi investitor avtoceste.
32. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Celotni odsek trase avtoceste je treba pred gradnjo
fotodokumentirati v skladu z navodili pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine.
V zvezi z arheološko dediščino je treba zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na trasi AC
in lokacijah spremljajočih ureditev (po potrebi fizična ograditev varovanega območja),
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– dokončno izvedbo predhodnih arheoloških raziskav
na trasi AC in lokacijah spremljajočih ureditev (spremljajoči
objekti, deviacije poti, premiki obstoječe infrastrukture, pridobivalni prostor gradbenega materiala, oskrbni center, vzdrževalna baza, vodnogospodarske ureditve idr.),
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopovalnimi postopki,
– stalen arheološki nadzor nad vsemi s tem lokacijskim
načrtom opredeljenimi zemeljskimi deli.
V območju oskrbnega centra “Murska Sobota“, predvsem južnega dela, se, v okviru možnosti, rešitve v naslednjih fazah prilagodi ugotovitvam arheoloških raziskav. Vsaka
degradacija eventualno med gradnjo novo odkrite dediščine, morebitna rušenja, prenosi ali premiki le-te morajo biti
predhodno dogovorjeni s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.
Krajinska ureditev obcestnega prostora mora zagotavljati čim boljšo vpetost posega v prostor v smislu ohranjanja
integritete kulturne krajine.
Pred pridobitvijo dovoljenja za graditev je treba pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine k
projektom krajinske ureditve, protihrupnih ograj, mostov in
prečkanj, premikov obstoječe infrastrukture, gradbišč, deponij viškov materiala in pridobivalnega prostora gradbenega materiala.
33. člen
Varstvo pred hrupom
Na osnovi prognoze prometa za 20-letno plansko obdobje po končani gradnji se izvede naslednje ukrepe za
varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:
– pasivna protihrupna zaščita objektov Vučja vas 1 in
Vučja vas 1a v naselju Vučja vas ter trgovine v Bučečovcih v
km 0+050 avtoceste, levo in desno;
– protihrupna ograja višine 3 m in dolžine 340 m, od
km 2+930 do km 3+270 avtoceste, desno, ter višine 2 m in
dolžine 110 m, od km 3+270 do km 3+380 avtoceste,
desno, za zaščito objektov v naselju Mali Bakovci;
– protihrupna ograja višine 3 m in dolžine 380 m, od
km 8+460 do km 8+840 avtoceste, levo, za zaščito objektov v naselju Rakičan–Jezera;
– protihrupni nasip višine 4 m in dolžine 146 m, od km
8+766 do km 8+912 avtoceste, desno, za zaščito KG
Rakičan–Farme Jezera.
Protihrupne ograje morajo biti arhitekturno oblikovane
v skladu s tipiko prostora in vsaj na zunanji strani obsajene z
grmovno in drevesno vegetacijo.
Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo
zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na
osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani
gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili
uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa
(Uradni list RS št. 45/95) in v skladu z monitoringom, ki je
določen v 39. členu te uredbe, pri čemer je investitor dolžan
upoštevati pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. V
skladu s tem so možna odstopanja od gornjih lokacij in
dimenzij.
34. člen
KG Rakičan–Farma Jezera
V območju farme se poruši zbiralnica za kadavre, čuvajnica in vhod z razkuževalno dezbariero ter se jih uredi na
novo zahodno od upravne stavbe. Na novo se uredi tudi
dovozno cesto na farmo in varovalno ograjo. Na zemljišču
med avtocesto in farmo se uredi 50 m široko biološko
dezbariero s posaditvijo dreves.
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Objekti t.i. šolskih hlevov Srednje kmetijske šole Rakičan se porušijo. Investitor jih je dolžan nadomestiti v skladu
z 26. členom te uredbe.
35. člen
Športno letališče Murska Sobota
Pri projektiranju objektov oskrbnega centra in vzdrževalne postaje, prometne signalizacije ter pri zasaditvi drevesne vegetacije morajo biti upoštevane usmeritve za varno
delovanje letališča. Usmeritve se nanašajo na določitev maksimalnih višin ter označitev oziroma osvetlitev objektov.
36. člen
Pridobivalni prostor gradbenega materiala
Za izgradnjo odseka je treba zagotoviti 1,9 milijonov m3
gradbenega materiala. Gradbeni material se pridobi iz območja razširitve gramoznice ob Bakovski cesti. Območje
razširitve se vključi v območje lokacijskega načrta. Območje
se glede na faznost eksploatacije razdeli v “gramoznico A“,
južno in vzhodno od obstoječe gramoznice, kjer pridobivanje poteka v smeri vzhod-zahod ter “gramoznico B“, severno
od obstoječe gramoznice in “gramoznice A“, kjer pridobivanje poteka v smeri zahod-vzhod.
Rob gramoznice se prilagodi končni rabi – športnorekreacijskemu centru, upošteva pa se tudi eventualno odkrite arheološke točke iz 32. člena te uredbe.
Okoljevarstveni ukrepi
Zaradi preprečevanja polucij je potrebno zagotoviti ločilni pas med avtocesto in območjem izkopa. Pas mora biti
zasajen z visoko vegetacijo, ki naj se zasadi že pred pričetkom eksploatacije ali vsaj vzporedno z njo. V območju priletno – odletne ravnine praga 19 VPS 01/19 športnega letališča Murska Sobota je potrebno izbrati niže rastoče rastlinske vrste, ki ne bodo posegale v ravnino ovir.
Pridobivanje mora potekati na način, da bodo vplivi na
okolje čimmanjši. Za zavarovanje stabilnosti, tal in rastlin se
upoštevava naslednje ukrepe:
– v fazi pripravljalnih del naj se odstranjen gornji sloj
rodovitnega profila deponira na ustrezno mesto, zavaruje
pred izpiranjem in nato uporabi za sanacijo devastiranih
površin;
– da se prepreči porušitev brežin, je potrebno naklone
brežin prilagajati sprotnim stabilnostnim razmeram. Takoj po
opustitvi črpanja naj se brežine sanirajo in z biotehničnimi
ukrepi stabilizirajo;
– s transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov z vlaženjem teh
površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Z omenjenih
površin je prav tako potrebno preprečiti odtekanje vod na
kmetijsko obdelovalne površine;
– potrebno je predvideti nujne ukrepe za ravnanje v
primeru nezgod na tehnoloških površinah (npr. razlitje pogonskih goriv), za odstranitev in začasno ali trajno odlaganje
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi;
– ravnanje z odpadnimi vodami začasnih objektov kot
so separacije, betonarne in asfaltne baze naj bo urejeno v
skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja in s pravilnikom o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njegovo izvajanje.
Za omilitev vplivov pripravljalnih del in obratovanja gramoznice na onesnaženje podtalnice se upošteva:
– pri črpanju gramoza lahko obratujejo samo tehnično
brezhibni stroji zavarovani pred izlitji pogonskih goriv, maziv
in olj;
– redni vzdrževalni pregledi in servisiranje ter dotakanje goriv in olj strojev naj se izvaja na posebej zavarovanem
prostoru;
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– vsa razlitja nevarnih snovi morajo biti takoj sanirana.
– vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in
maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva polutantov v tla in podtalnico;
– upravljavec mora imeti pripravljen scenarij za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitja polutantov.
Neposreden izpust vod iz zadrževalnega bazena avtoceste 0807-3.9-8A je možen le ob upoštevanju naslednjih
pogojev:
– zadrževalni bazen mora biti konstruiran tako, da bo
pretok vode skozi zbiralnik laminaren, zadrževalni čas pa naj
omogoča učinkovito usedanje suspendiranih snovi in njihovo razgradnjo;
– volumen zadrževalnika naj omogoča zadrževanje tudi
večjih količin vode (ob nalivih) in tekočin (v primeru prometnih nesreč z razlitjem nevarnih snovi);
– sediment je potrebno redno odstranjevati, tako da se
vzdržuje primeren aktivni volumen zadrževalnika; med odstranjevanjem sedimenta naj bo izpust iz zbiralnika zaprt
(toliko časa, da se v zbiralniku vzpostavijo stabilne razmere);
– zadrževalni bazen naj se po možnosti zaščiti na višjo
preplavno varnost kot enoletne vode.
Potrebno je zagotoviti ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov in posebnih odpadkov.
Transport materiala naj poteka po trasi avtoceste in
čimmanj obremenjuje obstoječe cestno omrežje.
Glede arheološkega nadzora pri gradnji in izkopavanj
morebitnih najdb veljajo določbe 32. člena te uredbe. Območja najdb se smiselno vključi v končno ureditev.
Končna raba
Pri pridobivanju je treba upoštevati rabo območja po
končanem izkopu – preureditev v športno-rekreacijsko območje. Potrebno je sprotno oblikovanje brežin na način, ki
bo sprejemljiv za končno rabo gramoznice oziroma razvoj
dejavnosti ob njenem robu.
Potem, ko bo na podlagi monitoringa ugotovljeno, da
mejne vrednosti sestavin okolja niso prekoračene, bo območje razširitve gramoznice izločeno iz območja lokacijskega načrta. Končna raba se opredeli s posebnim prostorskim
izvedbenim aktom, ki ga sprejeme občina in bo namenjen
urejanju gramoznice in njene okolice ter navezavam na okoliško rabo.
37. člen
Deponije viškov materiala
Nenosilni material, odstranjen med gradnjo, okvirno
85.000 m3, se uporabi za oblikovanje reliefa:
– v območju priključkov in
– za protihrupni nasip pri KG Rakičan–Farmi Jezera
oziroma
– za sanacijo opuščenih gramoznic neposredno ob
trasi.
– od km 3+350 do km 5+500, desno ter od km 4+500
do km 5+500, levo. Izvede se nasip naslonjen na nasip
avtoceste, do višine 1 m iznad bankine, v naklonu 1:1,5 do
1:2. Nasip se ozeleni v skladu s 17. členom te uredbe.
Z viški rodovitne zemlje se ravna v skladu z 27. členom
te uredbe.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
38. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov,
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– ureditve na območju eksploatacijske baze,
– deli trase avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja,
– objekti na trasi avtoceste z zasaditvami in rekultivacijami,
– priprava zemljišča na območju oskrbnega centra in
vzdrževalne baze,
– objekti in zunanja ureditev na območju oskrbnega
centra in vzdrževalne baze.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
39. člen
Monitoring
Investitor gradnje avtoceste mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki
jih določa poročilo o vplivih na okolje;
– pri določitvi točk monitoringa smiselno upoštevati
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih kjer je
to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla,
vode, zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk
nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.
– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
Monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in
usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi,
ki jih mora izvesti investitor na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
40. člen
Organizacija gradbišča
Območje gradbišča naj se čimbolj omeji na širino trase. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe
komunikacije in ustvarja čimmanj novih dovoznih poti. Poleg
vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe,
so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po
izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da
ne bo prihajalo do večjih zastrojev na obstoječem cestnem
omrežju,
– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji avtoceste pa po
potrebi obnoviti,
– infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji avtoceste zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,
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– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne prekomerne negativne posledice,
ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
41. člen
Razmejitev in primopredaja
Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave,
komunalnih vodov, območja pridobivalnega prostora gradbenega materiala in drugih naprav, katere v skladu z zakonom o javnih cestah ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti
ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
42. člen
Dodatne obveznosti
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih
so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:
– vzdrževati protihrupne in varovalne ograje ter vegetacijo ob AC,
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
ureditve, zgrajene za potrebe avtoceste do prenosa v upravljanje upravljavcu vodotokov,
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– sočasno z gradnjo avtoceste zagotoviti izgradnjo zahodnega kraka južne zbirne ceste Murska Sobota, od konca
priključne ceste Murske Sobote do križišča glavne ceste
Murska Sobota–Radenci, pri čemer zahodni krak južne zbirne ceste ni predmet lokacijskega načrta,
– zagotoviti površine za deponiranje odvečnega materiala iz avtoceste na odseku Cogetinci–Vučja vas na območju k.o. Krog, k.o. Vučja vas, k.o. Bučečovci in k.o. Bunčani.
X. TOLERANCE
43. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s
katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
XI. NADZOR
44. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
46. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor – Uradu RS za prostorsko planiranje in na občinah
Križevci, Murska Sobota in Beltinci.
47. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-08/98-4
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3021.

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže
vrtcev

Na podlagi 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) in prvega odstavka 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 merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo merila za oblikovanje javne
mreže vrtcev, ki jo sestavljajo javni vrtci in zasebni vrtci s
koncesijo, oddelki predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in oddelki vrtcev
v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države.
2. člen
Javno mrežo vrtcev, ki izvajajo programe za predšolske
otroke, zagotavlja občina.
Javno mrežo oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in oddelkov vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena
območju države, zagotavlja država.
3. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– za območja s specifično poselitvijo, za demografsko
ogrožena območja in za območja z razvojnimi posebnostmi
se štejejo tista naselja, za katera je v skladu z zakonom o
spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji ugotovljeno, da štejejo za demografsko ogrožena območja,
– za odročne kraje se štejejo naselja, ki so na območju
občine od prvega naselja, v katerem je organiziran oddelek
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vrtca, oddaljena najmanj 4 km, če med naselji ni povezave z
javnimi prevoznimi sredstvi oziroma so te povezave največ
dvakrat dnevno.
II. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE JAVNE MREŽE
4. člen
Pri oblikovanju javne mreže vrtcev iz drugega člena te
uredbe ustanovitelj upošteva:
– da mora javna mreža biti organizirana tako, da omogoča staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa za
predšolske otroke v skladu z interesi in potrebami otrok in
staršev, ki vključuje pravico do izbire dnevnega ali poldnevnega programa oziroma v odročnih in demografsko ogroženih krajih tudi pravico do izbire krajšega programa,
– da mora javna mreža oddelkov predšolske vzgoje v
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami zagotavljati vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki to
potrebujejo,
– da mora javna mreža vrtcev v bolnišnicah, katerih
dejavnost je namenjena območju države, zagotavljati otrokom, ki so zaradi bolezni začasno na zdravljenju v bolnišnici,
predšolsko vzgojo,
– da imajo starši pravico izbrati programe v vrtcih, ki
izvajajo javno službo, ne glede na občino njihovega stalnega
prebivališča,
– da so v javno mrežo vključeni vrtci iz 1. člena te
uredbe, če so ustanovljeni v skladu s predpisi.
III. VKLJUČEVANJE OTROK V VRTCE, KI IZVAJAJO
JAVNO SLUŽBO
5. člen
Starši imajo pravico, da za otroka glede na potrebe in
interese izberejo vrtec, ki izvaja javno službo in program, v
katerega vpišejo otroka.
Starši vpisujejo otroke s posebnimi potrebami v vrtce
ter oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločb o
usmeritvi.
Predšolski otroci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah,
katerih dejavnost je namenjena območju države, so v času
zdravljenja vključeni v bolnišnični oddelek vrtca.
6. člen
Kadar v naselju, v katerem imajo starši stalno prebivališče, vrtec ne more vključiti otroka, ker nima več prostih
mest oziroma v naselju ni vrtca, ki izvaja javno službo, lahko
starši občini posredujejo v pisni obliki izražen interes za
vključitev otroka v vrtec na območju naselja.
Po prejemu zadnje vloge staršev o izraženem interesu
za vključitev otroka v vrtec, s katero je izpolnjen zakonski
pogoj iz 10. člena zakona o vrtcih o tolikšnem številu otrok,
da bi se v skladu z normativi in standardi lahko oblikoval en
oddelek, je občina dolžna najkasneje v 30 dneh začeti
postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu ali
razpisati koncesijo.
7. člen
Občina je po pretečenem roku iz prejšnjega člena
dolžna starše pisno obvestiti o tem, kakšen postopek za
zagotovitev dodatnih prostih mest je pričela izvajati in predviden rok, v katerem bo zagotovljena vključitev otrok v vrtec.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
V primeru, da je v drugih naseljih na območju občine v
vrtcu, ki izvaja javno službo, dovolj prostora za vključitev
otrok v vrtec oziroma je mogoče v 30 dneh zagotoviti dodatne proste kapacitete v tem vrtcu, lahko občina obveznosti iz
drugega odstavka 6. člena te uredbe izpolni tako, da uredi
vse potrebno za vključitev otrok v tem vrtcu.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-00/99-1
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3022.

Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišjih cen učbenikov
1. člen
Cene učbenikov in drugih učnih sredstev (atlasi, priročniki, delovni listi ali zvezki in druga audiovizualna sredstva), razen alternativnih učbenikov in alternativnih delovnih
zvezkov, ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na
dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje.
2. člen
Ta uredba začne veljati 23. avgusta 1999.
Št. 387-04/98-4
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3023.

Uredba o dajanju soglasij k cenam novih
učbenikov

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1. člen
S to uredbo se določi kot ukrep določitve cen pridobitev soglasja k cenam novih učbenikov in drugih učnih sred-
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stev (atlasi, priročniki, delovni listi ali zvezki in druga audiovizualna sredstva) (v nadaljnjem besedilu: novi učbeniki), razen alternativnih učbenikov in alternativnih delovnih zvezkov.
Ta uredba določa tudi način in postopek pri izdaji soglasja k cenam novih učbenikov.
2. člen
Novi učbeniki so po tej uredbi tisti učbeniki, ki jih s
sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavljajo prvič ter ponatisnjeni učbeniki, katerih dopolnjena oziroma spremenjena izdaja pomeni pomembno spremembo
vsebine.
3. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike
Slovenije.
4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja učbenikov vložijo zahtevek za soglasje k cenam novih učbenikov
na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 5.
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– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine učbenika,
– opredelitev deleža vsebine učbenika, ki se dopolnjuje oziroma spreminja glede na prvotno vsebino,
– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega učbenika
na dan vložitve zahtevka,
– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.
7. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi,
da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec
mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek
dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi
dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev
zahtevka zavezanca.
8. člen
Ta uredba začne veljati 23. avgusta 1999.
Št. 387-04/98-4
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije

5. člen
Zahtevek za soglasje k cenam novega učbenika, ki ga
s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču
pojavlja prvič, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe,
– ime učbenika,
– ime in priimek avtorja,
– število izvodov – naklade,
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, št. strani,
format in podobno),
– navedba tiskarne,
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene z navedbo normativov:
· papir in drugi material
· stroški tiska in grafičnih storitev
· avtorski honorarji
· nabavna cena za založbo (fco založba)
· stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija)
· lastna cena
· rabati, marže
· prometni davek,
– datum izdaje učbenika,
– pogodbe, sklenjene s tiskarno,
– pogodbe, sklenjene z avtorjem.
– fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika, izdanega s
strani pristojnega strokovnega sveta.
6. člen
Zahtevek za soglasje k ceni novega učbenika, katerega dopolnjena oziroma spremenjena izdaja predstavlja pomembno spremembo učbenika, mora poleg podatkov iz
prejšnjega člena vsebovati tudi naslednje podatke:
– datum prve izdaje učbenika,

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3024.

Odlok o naročilih zaupne narave

Na podlagi 2. in 8. točke prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o naročilih zaupne narave
1. člen
Vsi posli, povezani z oblikovanjem obrazcev, izborom
zaščitnih elementov in materialov za izdelavo obrazcev, izborom tehnologije izdelave obrazcev ter samo izdelavo in
personalizacijo obrazcev potovalnih in identifikacijskih dokumentov, prometnih dovoljenj in vizumov, so posli zaupne
narave, za katere lahko Ministrstvo za notranje zadeve odda
javno naročilo izvajalcu oziroma izvajalcem z neposredno
pogodbo brez javnega razpisa.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-14/99-1
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA
3025.

Odredba o smeri izobrazbe vodje mentorske
skupine in mentorjev v izobraževalnem
programu projektno učenje za mlajše odrasle

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

ODREDBO
o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in
mentorjev v izobraževalnem programu projektno
učenje za mlajše odrasle
1. člen
(vsebina odredbe)
Ta odredba določa pogoje glede strokovne izobrazbe,
ki jih morajo ob izpolnjevanju drugih, z zakonom določenih
pogojev, izpolnjevati vodje mentorskih skupin in mentorji v
izobraževalnem programu projektno učenje za mlajše odrasle, katerega posebni del je na 10. seji dne 15. 7. 1999
določil Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih.

Uradni list Republike Slovenije

ODREDBO
o izobraževalnem progamu projektno učenje za
mlajše odrasle
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program projektno učenje za mlajše odrasle, katerega splošni
del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih na 10. seji dne
15. 7. 1999.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javnoveljaven.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-24/99
Ljubljana, dne 19. julija 1999.

2. člen
(vodja mentorske skupine)
Vodja mentorske skupine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program družboslovne smeri in opravil
študijski program za izpopolnjevanje za mentorje v programu
projektno učenje za mlajše odrasle.
3. člen
(mentorji)
Mentor je lahko, kdor si je pridobil najmanj visokošolsko, za delo pri produkcijskem projektnem delu pa najmanj
srednjo strokovno izobrazbo in opravil študijski program za
izpopolnjevanje za mentorje v programu projektno učenje za
mlajše odrasle.
4. člen
(posebnosti)
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti.
5. člen
(veljavnost odredbe)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-24/99
Ljubljana, dne 19. julija 1999.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3026.

Odredba o izobraževalnem progamu projektno
učenje za mlajše odrasle

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) izdaja minister za šolstvo in šport

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

3027.

Odredba o poravnavi dela prispevkov za
socialno varnost za morske ribiče za obdobje 1.
11. 1998 do 31. 7. 1999 v višini 9,129.171 SIT

Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91)
in uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 9/99) izdaja minister Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o poravnavi dela prispevkov za socialno varnost
za morske ribiče za obdobje 1. 11. 1998
do 31. 7. 1999 v višini 9,129.171 SIT
1. člen
Na osnovi izračuna Davčne uprave Republike Slovenije
– Davčnega urada v Kopru je za leto 1999 sprejet finančno
ovrednoten program za proračunsko postavko 2557 – Podpore morskim ribičem.
2. člen
Poravnava se razlika za vse ribiče z veljavnim ribolovnim dovoljenjem med osnovo, ki je zakonsko določena za
plačevanje prispevkov za kmete in osnovo, ki je v veljavi za
samostojne podjetnike, kamor se štejejo tudi morski ribiči.
3. člen
Do poravnave dela prispevkov iz državnega proračuna
so upravičeni ribiči, ki so predhodno poravnali obveznosti za
obdobje 1. 11. 1998 do 31. 7. 1999 po osnovi, ki velja za
kmete.
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4. člen
Do subvencioniranja dela prispevkov za socialno varnost iz proračuna imajo pravico vsi tisti ribiči, ki so v zadnjih
dveh letih pridobivali dohodek iz dejavnosti morskega ribištva. Podlaga za ta kriterij so podatki Davčnega urada v
Kopru.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-44/99
Ljubljana, dne 3. avgusta 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

3028.

Odredba o določitvi najmanjšega dohodka, ki
ga mora dosegati morski ribič, imetnik
dovoljenja za gospodarski ribolov, kot pretežni
del svojih dohodkov za vključitev v pokojninsko
in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje pod
pogoji, ki veljajo za kmeta

Na podlagi 16.a člena zakona o morskem ribištvu
(Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87 in Uradni list
RS, št. 41/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o določitvi najmanjšega dohodka, ki ga mora
dosegati morski ribič, imetnik dovoljenja
za gospodarski ribolov, kot pretežni del svojih
dohodkov za vključitev v pokojninsko
in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje
pod pogoji, ki veljajo za kmeta
1. člen
Morski ribič se v letu 1999 vključi v pokojninsko in
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje pod pogoji, ki veljajo
za kmeta, če doseže letni dohodek v višini 148.500 SIT.
2. člen
Tisti ribič, ki v letu 1999 nima izkazanega dohodka v
višini iz prejšnjega člena, se lahko vključi v zavarovanje na
osnovi izjave, da bo do konca leta 1999 dosegel predpisano višino dohodka.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-44/99-1
Ljubljana, dne 3. avgusta 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št.
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Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
količini jodovih soli v kuhinjski soli

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

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o količini
jodovih soli v kuhinjski soli
1
Odredba o količini jodovih soli v kuhinjski soli (Uradnilist RS, št. 6/99) preneha veljati.
2
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 929-1/99
Ljubljana, dne 20. julija 1999.
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.
Soglašam!
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

3030.

Pravilnik o kriterijih za imenovanje organizacij
za preskušanje

Na podlagi 7. in 21. člena zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) in zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o kriterijih za imenovanje organizacij
za preskušanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za imenovanje organizacij
za preskušanje, ki opravljajo preskuse za uradni nadzor s
področja pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter obliko poročil, ki jih te organizacije izdajajo.
2. člen
Posamezni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– preskus je tehnična operacija, ki zajema določitev
ene ali več karakteristik danega proizvoda, procesa ali storitve po točno določenem postopku;
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– preskusna metoda je tehnični postopek za določevanje predpisanih fizikalnih, kemijskih fizikalno-kemijskih in/ali
bioloških parametrov ter senzoričnih oziroma organoleptičnih lastnosti kmetijskih pridelkov, živil, posebnih kmetijskoživilskih proizvodov, krmil, in aditivov;
– organizacija za preskušanje je laboratorij, ki izvaja
preskuse;
– poročilo o preskusu je dokument, ki natančno, jasno
in nedvoumno podaja rezultate preskusa in druge informacije, povezane s preskusom;
– medlaboratorijski primerjalni preskus je organiziranje, izvedba in vrednotenje preskusov na enakih primerkih
ali materialih in/ali enakih parametrih v dveh ali več laboratorijih v skladu z mednarodno metodologijo in sprejetimi protokoli.
II. NAČIN IMENOVANJA ORGANIZACIJ ZA
PRESKUŠANJE
3. člen
Organizacijo za preskušanje imenuje minister z odločbo na podlagi javnega natečaja.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi rezultatov preskusov, dobljenih na primerkih, ki so bili statistično izbrani iz večje partije, serije ali
proizvodne količine, se pogosto delajo sklepi o lastnosti
partije, serije ali proizvodne količine. Vsakršna ekstrapolacija rezultatov preskusa na lastnosti partije, serije ali proizvodne količine mora biti podana v ločenem dokumentu.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Ne glede na določila 5. člena tega pravilnika se do 31.
12. 2002 šteje, da organizacije izpolnjujejo kriterije za imenovanje, če izpolnjujejo pogoje iz druge do osme alinee 5.
člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-65/98
Ljubljana, dne 9. avgusta 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

4. člen
Javni natečaj vsebuje:
– predmet natečaja,
– dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje, da izpolnjuje
predpisane kriterije.

3031.
III. KRITERIJI ZA IMENOVANJE ORGANIZACIJ
ZA PRESKUŠANJE
5. člen
Organizacija za preskušanje mora izpolnjevati naslednje kriterije:
– da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe
o usklajenosti s splošnimi kriteriji za delo preskusnih laboratorijev, določenih v standardu SIST EN 45001;
– da sodeluje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
– biti mora registrirana za opravljanje te dejavnosti;
– biti mora nepristranska, neodvisna in poštena;
– biti mora tehnično usposobljena in imeti mora ustrezno opremo;
– imeti mora osebje z ustrezno strokovno izobrazbo ter
skrbeti za stalno izobraževanje zaposlenih;
– uporabljati mora mednarodno priznane (standarde,
referenčne itd.) in/ali ustrezno validirane metode (selektivnost, specifičnost, območje merjenja, linearnost, mejo zaznavnosti, mejo določevanja, merilna negotovost, ponovljivost, obnovljivost, točnost);
– druge predpisane kriterije.
IV. POROČILO O PRESKUSU, KI GA IZDA
ORGANIZACIJA ZA PRESKUŠANJE
6. člen
Poročilo o preskusu vsebuje podatke določene v standardu SIST EN 45001 in ne sme vsebovati nobenih nasvetov ali priporočil, ki bi izhajali iz rezultatov preskusa.
Kvantitativne rezultate je treba podati skupaj z izračunano ali ocenjeno merilno negotovostjo, kjer je to pomembno.
Način podajanja merilne negotovosti mora biti v poročilu o
preskusu jasno in nedvoumno razviden.

Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in
storitev

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98 in 25/98) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/96) izdaja minister za ekonomske odnose
in razvoj

PRAVILNIK
o načinu označevanja cen blaga in storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa način označevanja prodajnih cen in
cen za enoto izdelkov, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom.
Pravilnik določa tudi način označevanja cen storitev, ki jih
podjetja ponujajo potrošnikom.
Namen pravilnika je izboljšanje obveščanja potrošnikov
in lažje primerjanje cen.
2. člen
Prodajna cena izdelka je cena za enoto izdelka ali za
določeno količino izdelka skupaj z davkom in vsemi drugimi
dajatvami.
Cena za enoto izdelka je cena izdelka skupaj z davkom
in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en liter, en
meter, en kvadratni meter ali en kubični meter izdelka ali za
neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in
običajno uporablja pri prodaji določenih izdelkov.
Izdelek, ki se prodaja nepakiran v razsutem stanju, je
izdelek, ki ni vnaprej pakiran in ga merimo v prisotnosti
potrošnika, kolikor narava izdelka to dopušča.
Cena storitve je cena storitve skupaj z davkom in z
vsemi drugimi dajatvami.
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Za potrošnika oziroma podjetje po tem pravilniku se
šteje oseba kot je določena v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov.
3. člen
Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v tolarjih. V primeru, da je poleg cene v tolarjih cena za blago ali za
storitve označena tudi v drugih valutah, mora biti poleg zneska v tolarjih tudi oznaka SIT.
II. OZNAČEVANJE CEN BLAGA
4. člen
Vsi izdelki morajo biti označeni s prodajno ceno.
Vsi izdelki morajo biti označeni tudi s ceno za enoto.
Cene za enoto ni potrebno označevati, če je enaka prodajni
ceni ali če to ne bi bilo koristno zaradi narave ali namena
izdelkov, zlasti če:
– količina izdelka ni pomembna za primerjavo cen ali
– se v isti embalaži prodajajo različni izdelki.
Izdelki, ki se prodajajo nepakirani v razsutem stanju,
morajo imeti označeno le ceno za enoto izdelka.
Izdelki v izložbah prodajaln morajo biti označeni s cenami iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
Razstavljeno blago, ki je namenjeno za prodajo ali za
zbiranje ponudb, mora biti označeno s ceno iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
5. člen
Ne glede na določila 4. člena ni treba označiti izdelkov
s ceno v naslednjih primerih:
– pri izdelkih, ki se potrošniku dobavljajo kot sestavni
del storitve,
– pri prodaji izdelkov na dražbi,
– pri prodaji umetniških del in starin,
– pri razstavljenih izdelkih, ki niso namenjeni niti prodaji, niti za zbiranje ponudb ter je to nedvomno označeno,
– pri izdelkih, namenjenih le za okrasitev poslovnih
prostorov in izložb.
6. člen
Cena izdelkov mora biti označena na izdelku.
Cena se lahko označi tudi na enega od naslednjih
načinov, vendar tako, da ne obstoja možnost zamenjave s
ceno drugega blaga:
– na polici, kjer je izdelek nameščen,
– na izvirni embalaži izdelka,
– v obliki cenika,
– v katalogu,
– na nek drug ustrezen način.
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Cena je nedvoumno označena, če je ni možno zamenjati s ceno drugega blaga, ki se nahaja v neposredni soseščini.
Cena je označena čitljivo, če je velikost številk najmanj
3 mm, če je cena označena na ceniku ali na polici, kjer je
izdelek nameščen, pa najmanj 5 mm.
III. OZNAČEVANJE CEN STORITEV
9. člen
Cene za vse storitve morajo biti označene kot cene v
obliki cenika.
10. člen
Pri storitvah, pri katerih cene ni možno označiti kot
cene za vrsto storitve v skladu z 2. členom, se ceno storitve
lahko označi na enega naslednjih načinov:
– kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve v
poslovnem prostoru izvajalca storitve,
– kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve
na kraju samem,
– kot ceno vseh stroškov za izvedbo določene storitve,
– kot ceno storitve, preračunano na mersko enoto,
– kot ceno storitve, ki jo nedvoumno opredelimo na
drug način in se običajno uporablja pri ponujanju določenih
storitev.
11. člen
V primeru, ko bi bila zaradi velikega števila storitev, ki
jih ponuja podjetje potrošnikom, objava cen za storitve na
ceniku dvoumna, slabo vidna in težko prepoznavna ali če
podjetje opravlja storitve izključno na terenu in nima poslovnega prostora za opravljanje storitev, so lahko cene storitev
potrošniku dostopne in razvidne na drug ustrezen način:
– katalog storitev s cenami,
– posebna brošura z nedvoumnim opisom storitev s
cenami,
– prospekti z nedvoumnim opisom storitev s cenami,
– na drug ustrezen način.

7. člen
Cene izdelkov, ki so označene na polici, morajo biti
označene pred, pod ali nad izdelkom z imenom izdelka.
Pri istovrstnih izdelkih z različno neto težo ali z različno
prostornino, mora biti na oznaki cene poleg imena izdelka
tudi navedba neto teže ali prostornine.
Za izdelke, ki se ne nahajajo v prodajalni, se cene
lahko označijo s cenikom ali s katalogom, ki morata biti
potrošniku dostopna.

12. člen
Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko
prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.
Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni
možno zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v neposredni soseščini.
Cena za storitve je v poslovnem prostoru označena
čitljivo, če je velikost črk in številk na ceniku za storitve
najmanj 5 mm.
Cena za storitev mora biti potrošniku lahko dostopna
ter mora biti objavljena na vidnem mestu v poslovnem prostoru, kjer je ta storitev potrošniku ponujena.
Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik
obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer se nahajajo potrošniki.

8. člen
Označitev cen v skladu s 6. in 7. členom mora biti
nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na
vidnem in dosegljivem mestu.

13. člen
Če se vgrajeni izdelki za opravljeno storitev obračunajo
posebej, mora biti potrošniku na razpolago cenik vgrajenih
izdelkov.

Stran

8168 / Št. 63 / 6. 8. 1999
IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

14. člen
Določba drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se
začne uporabljati 18. marca 2000.
15. člen
Določba drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se
ne uporablja za majhne družbe in samostojne podjetnike
posameznike po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.

3032.

Pravilnik o vsebini strokovnega izpita
inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi
Republike Slovenije za pomorstvo

Na podlagi drugega odstavka 84. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 –
odl. US) izdaja minister za promet in zveze

PRAVILNIK
o vsebini strokovnega izpita inšpektorjev za
varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo
1. člen
Ta pravilnik predpisuje program strokovnega izpita inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije
za pomorstvo.
2. člen
Program strokovnega izpita inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo sestavljajo
tri področja:
– splošni del,
– splošni upravni postopek,
– posebni del programa o opravljanju inšpekcije za
varnost plovbe.
3. člen
Splošni del programa vsebuje temelje državne ureditve
ter vlogo, položaj in organizacijo pravosodnih organov.
Temelji državne ureditve:
– ustava,
– temeljna opredelitev organov, ki opravljajo funkcijo
državne uprave,
– funkcija uprave,
– organizacija ministrstev,
– delovna razmerja delavcev upravnih organov,
– teritorialna organizacija uprave in
– razmerja ministrstev.
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Vloga, položaj in organizacija pravosodnih organov:
– temeljna opredelitev pravosodnih organov,
– izvrševanje sodne funkcije,
– funkcija javnega tožilstva,
– pravna pomoč,
– organ za postopek o prekršku in
– javno pravobranilstvo.
4. člen
Del programa, ki se nanaša na splošni upravni postopek, vsebuje:
– temeljna načela upravnega postopka,
– pristojnost za odločanje v upravnem postopku,
– stranka in njeno zastopanje v upravnem postopku,
– vročanje spisov v upravnem postopku,
– roke v upravnem postopku in vrnitev v prejšnje stanje,
– postopek na prvi stopnji in
– pravna sredstva.
5. člen
Posebni del programa o opravljanju inšpekcije za varnost plovbe vsebuje:
– pravno ureditev inšpekcije za varnost plovbe,
– inšpekcijske zadeve, ki se nanašajo na varnost plovbe,
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad tujimi ladjami,
– ukrepe inšpekcije pri dviganju potopljenih stvari,
– postopek inšpektorja, ko ugotovi pomanjkljivosti,
– postopek inšpektorja za varnost plovbe, ko prepove
tuji ladji izplovitev iz pristanišča,
– postopek inšpektorja v primeru nesreče pri delu,
– postopke inšpektorja v primeru opravljanja inšpekcije po določilih Mednarodne konvencije o delu (ILO),
– postopek inšpektorja v primeru opravljanja inšpekcije po določilih Mednarodne konvencije o preprečevanju
onesnaženja morja z ladij,
– postopek inšpektorja v primeru opravljanja inšpekcije po določilih Mednarodne konvencije o vodni liniji,
– postopek inšpektorja v primeru opravljanja inšpekcije po Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje,
izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov in
– raziskovanje pomorskih nesreč.
6. člen
Komisijo za opravljanje strokovnega izpita za inšpektorja varnosti plovbe se ustanovi pri Upravi Republike Slovenije
za pomorstvo.
Komisijo imenuje minister za promet in zveze. Komisija
ima predsednika in dva člana, ki sta hkrati tudi izpraševalca,
ter tajnika komisije, ki vodi tajniške posle za komisijo.
7. člen
Po končanem izpitu komisija odloči ali je kandidat strokovni izpit za inšpektorja varnosti plovbe opravil ali ni opravil.
Kandidat, ki ni uspešno odgovarjal na enem programskem področju, lahko ponovno opravlja izpit iz tega področja, vendar ne prej kot v petnajstih dneh.
Kandidat, ki ni uspešno odgovarjal na dveh področjih,
izpita ne opravi. K opravljanju celotnega izpita kandidat lahko ponovno pristopi po preteku trideset dni.
8. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda inšpektorju, ki je uspešno opravil izpit, potrdilo o opravljenem
strokovnemu izpitu in službeno izkaznico.
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9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-1/99
Ljubljana, dne 27. julija 1999.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

3033.

Pravilnik o načinu kritja stroškov na podlagi
zakona o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih
investicijskih družb

Na podlagi drugega odstavka 44. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št.
50/99) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za
delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o načinu kritja stroškov na podlagi zakona
o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih
investicijskih družb
1. člen
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja krije stroške iz prvega odstavka 44. člena zakona o
prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št.
50/99 – v nadaljnjem besedilu: ZPSPID) na naslednji način:
1. stroške zamenjave delnic pooblaščenih investicijskih družb (prvi odstavek 2. člena ZPSPID) in stroške vpisa
pravice izbire (četrti odstavek 3. člena ZPSPID) tako, da
namesto pooblaščenih investicijskih družb plača nadomestilo za te storitve neposredno klirinško depotni družbi;
2. stroške vnosa in izvršitve nalogov o uresničitvi pravice izbire (četrti odstavek 4. člena in 5. člen ZPSPID) tako,
da družbam za upravljanje povrne te stroške na podlagi
računa klirinško depotne družbe oziroma člana klirinško
depotne družbe za te storitve;
3. stroške obvestil delničarjem, ki obsegajo stroške
enobarvnega tiska obvestil in poštne stroške pošiljanja obvestil delničarjem (tretji odstavek 4. člena ZPSPID) tako, da
družbam za upravljanje povrne te stroške na podlagi ustreznih računov za tisk in poštnino.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-1350/99
Ljubljana, dne 2. avgusta 1999.
Minister
za finance
mag. Mitja Gaspari l. r.
Soglašam!
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Tone Rop l. r.
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Odločba o določitvi izpitnih centrov, njihovem
območju, krajev, kjer se opravlja vozniški izpit,
in kategorij vozil, za katere v izpitnem centru
kandidati za voznike motornih vozil opravljajo
vozniški izpit

Na podlagi 153. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za notranje zadeve

ODLOČBO
o določitvi izpitnih centrov, njihovem območju,
krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij
vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za
voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit
I
Izpitni centri se ustanovijo pri upravnih enotah:
Celje s sedežem v Celju, Domžale s sedežem v Domžalah, Jesenice s sedežem na Jesenicah, Koper s sedežem
v Kopru, Kranj s sedežem v Kranju, Krško s sedežem v
Krškem, Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Novo
mesto s sedežem v Novem mestu, Nova Gorica s sedežem v
Novi Gorici, Postojna s sedežem v Postojni, Ljubljana s
sedežem v Ljubljani, Maribor s sedežem v Mariboru, Ptuj s
sedežem na Ptuju, Slovenj Gradec s sedežem v Slovenj
Gradcu, Trbovlje s sedežem v Trbovljah in Velenje s sedežem v Velenju.
II
1. Območje izpitnega centra Celje obsega območje
upravnih enot Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec.
Na območju izpitnega centra Celje opravljajo kandidati
za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Celje – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Laško – kategorija F;
– Slovenske Konjice – kategorija F;
– Šentjur pri Celju – kategorija F;
– Šmarje pri Jelšah – kategorija F;
– Žalec – kategorija F.
2. Območje izpitnega centra Domžale obsega območje upravnih enot Domžale in Kamnik.
Na območju izpitnega centra Domžale opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Domžale – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Kamnik – kategorija F;
– Komenda – kategorija F;
– Lukovica – kategorija F;
– Mengeš – kategorija F;
– Moravče – kategorija F.
3. Območje izpitnega centra Jesenice obsega območje upravnih enot Jesenice in Radovljica.
Na območju izpitnega centra Jesenice opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Jesenice – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Bled – kategorija F;
– Bohinjska Bistrica – kategorija F;
– Kranjska Gora – kategorija F;
– Žirovnica – kategorija F.
4. Območje izpitnega centra Koper obsega območje
upravnih enot Izola, Koper in Piran.
Na območju izpitnega centra Koper opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v:
– Kopru – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H .
5. Območje izpitnega centra Kranj obsega območje
upravnih enot Kranj, Škofja Loka in Tržič.

Stran

8170 / Št. 63 / 6. 8. 1999

Na območju izpitnega centra Kranj opravljajo kandidati
za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Kranj – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Naklo – kategorija F;
– Šenčur – kategorija F;
– Škofja Loka – kategorija F;
– Žiri – kategorija F.
6. Območje izpitnega centra Krško obsega območje
upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica.
Na območju izpitnega centra Krško opravljajo kandidati
za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Krško – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Brežice – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Sevnica – kategorija F.
7. Območje izpitnega centra Ljubljana obsega območje upravnih enot Grosuplje, Ljubljana in Vrhnika.
Na območju izpitnega centra Ljubljana opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Ljubljana – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Borovnica – kategorija F;
– Grosuplje – kategorija F;
– Ig – kategorija F;
– Medvode – kategorija F;
– Vrhnika – kategorija F.
8. Območje izpitnega centra Maribor obsega območje
upravnih enot Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska
Bistrica.
Na območju izpitnega centra Maribor opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Maribor – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Slovenska Bistrica – kategorija F;
– Lenart – kategorija F.
9. Območje izpitnega centra Murska Sobota obsega
območje upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
in Murska Sobota.
Na območju izpitnega centra Murska Sobota opravljajo
kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Murska Sobota – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Gornja Radgona – kategorija F;
– Lendava – kategorija F;
– Ljutomer – kategorija F.
10. Območje izpitnega centra Novo mesto obsega
območje upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in
Trebnje.
Na območju izpitnega centra Novo mesto opravljajo
kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Novo mesto – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Črnomelj – kategorije A, B, F, G in H;
– Trebnje – kategorija F.
11. Območje izpitnega centra Nova Gorica obsega
območje upravnih enot Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin.
Na območju izpitnega centra Nova Gorica opravljajo
kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Nova Gorica – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Ajdovščina – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Tolmin – kategorije A, B, C, E, F, G in H.
12. Območje izpitnega centra Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Logatec, Postojna, Ribnica in Sežana.
Na območju izpitnega centra Postojna opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Postojna – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Idrija – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Ilirska Bistrica – kategorije A, B, C, E, F G in H;
– Kočevje – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
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– Sežana – kategorije A, B, F, G in H;
– Cerknica – kategorija F;
– Ribnica – kategorija F;
– Logatec – kategorija F.
13. Območje izpitnega centra Ptuj obsega območje
upravnih enot Ptuj in Ormož.
Na območju izpitnega centra Ptuj opravljajo kandidati
za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Ptuj – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Ormož – kategorije A, F, G in H.
14. Območje izpitnega centra Slovenj Gradec obsega
območje upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne
na Koroškem in Slovenj Gradec.
Na območju izpitnega centra Slovenj Gradec opravljajo
kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Slovenj Gradec – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Ravne na Koroškem – kategorije A, B, F, G in H;
– Dravograd – kategorija F;
– Radlje ob Dravi – kategorija F.
15.Omočje izpitnega centra Trbovlje obsega območje
upravnih enot Litija, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Na območju izpitnega centra Trbovlje opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v:
– Trbovljah – kategorije A, B, C, E, F, G in H.
16. Območje izpitnega centra Velenje obsega območje upravnih enot Mozirje in Velenje.
Na območju izpitnega centra Velenje opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih
krajih:
– Velenje – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Mozirje – kategorija F.
III
Kandidati za voznike motornih vozil kategorije H lahko
vozniški izpit opravljajo tudi izven krajev, določenih v II. točki
te odločbe, če je zagotovoljena ustrezna prometna površina
(poligon) za ugotavljanje kandidatovega praktičnega znanja
tehnike vožnje kolesa z motorjem.
IV
Z dnem, ko začne veljati ta odločba, preneha veljati
odločba o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter
kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit (Uradni list SRS, št.
45/82 in Uradni list RS, št. 12/96, 36/96 in 44/96).
V
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-13-226/75-99
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Minister
za notranje zadeve
Borut Šuklje l. r.

3035.

Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od
16. 3. 1999 do 15. 7. 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 C, za katere je bilo
od 16. 3. 1999 do 15. 7. 1999 izdano dovoljenje
za promet
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Št. 512-38/99-82
Ljubljana, dne 17. julija 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

3036.

Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in
drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

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

USKLADITEV
zneskov povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državni upravi
Uskladita se zneska tistih povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za delavce, zaposlene v državni upravi, ki se
določata na podlagi cene motornega bencina 98-oktanov
tako, da se znesek:
– pod 4. točko – kilometrina, poveča od 35,94 SIT na
37,17 SIT;
– pod 5. točko – povračilo stroškov za prevoz na delo
in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer poveča od 17,97 na 18,58 SIT.
Uskladitev velja od 24. 7. 1999 dalje.
Št. 0102/5-142/2-99/1
Ljubljana, dne 27. julija 1999.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

3037.

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

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

ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za
zaposlene v državni upravi

Od 1. avgusta 1999 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.132 SIT;
– študentom 18.698 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 46.363 SIT;
– za 20 let delovne dobe 69.544 SIT;
– za 30 let delovne dobe 92.726 SIT;
3. solidarnostne pomoči 92.726 SIT;
4. kilometrina 37,17 SIT;
5. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 18,58 SIT;
6. terenski dodatek 793 SIT.
Št. 0102/5-142/3-99/1
Ljubljana, dne 28. julija 1999.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

3038.

Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove –
fundacije za razvoj Splošne bolnišnice Murska
Sobota

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 15. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) minister za zdravstvo izdaja

SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi Ustanove – fundacije za
razvoj Splošne bolnišnice Murska Sobota
Minister za zdravstvo daje soglasje k aktu o ustanovitvi
Ustanove – fundacije za razvoj Splošne bolnišnice Murska
Sobota, s sedežem v Murski Soboti, Rakičan, Ulica dr.
Vrbnjaka 6.
Št. 500-8/98-99
Ljubljana, dne 26. julija 1999.
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.

Uradni list Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
3039.

Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah
in poslovnih poročilih bank in hranilnic

Na podlagi 111. člena zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in
poslovnih poročilih bank in hranilnic
1
V sklepu o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 39/99 in 50/99) se v
kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del
sklepa, opravijo naslednje spremembe in dopolnitve:
– uvedejo se naslednji novi računi:
714 – Tekoči računi države v tuji valuti,
7140 – Tekoči računi enot centralne ravni države v
tuji valuti,
7141 – Tekoči računi enot lokalne ravni države v tuji
valuti,
7142 – Tekoči računi skladov socialnega zavarovanja v tuji valuti,
778 – Podrejene obveznosti do tujih oseb v tuji
valuti,
7780 – Podrejene obveznosti do tujih bank v tuji valuti,
7781 – Podrejene obveznosti do tujih finančnih organizacij v tuji valuti,
7782 – Podrejene obveznosti do drugih tujih oseb v
tuji valuti,
7783 – Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do
tujih bank v tuji valuti,
7784 – Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do
tujih finančnih organizacij v tuji valuti,
7785 – Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do
drugih tujih oseb v tuji valuti,
7787 – Dospele neizplačane podrejene obveznosti
do tujih bank v tuji valuti,
7788 – Dospele neizplačane podrejene obveznosti
do tujih finančnih organizacij v tuji valuti,
7789 – Dospele neizplačane podrejene obveznosti
do drugih tujih oseb v tuji valuti.
– spremeni se številka računa, ki pravilno glasi:
9973 – Deponent bankovcev – Banka Slovenije.
2
Ta sklep začne veljati 1. septembra 1999.
Ljubljana, dne 27. julija 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
3040.

Ugotovitev da je mandat poslanca Državnega
zobra prešel na naslednjega kandidata

Glede na sklep Državnega zbora Republike Slovenije,
s katerim je ugotovil, da je Slavku Gabru prenehal mandat
poslanca Državnega zbora na podlagi 9. člena zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94) je Republiška volilna komisija na 29. seji dne 30. julija 1999 na podlagi
17. in 37. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list
RS, št. 44/92 in 60/95)

u g o t o v i l a,
da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS – Liberalna demokracija Slovenije v IV. volilni enoti za volitve poslancev v
Državni zbor. To je Jože Lenič, roj. 28. 6. 1965, stanujoč
Krakovska 10/a, Domžale.
Kandidat je dne 29. julija 1999 podal izjavo, da sprejema mandat.
Št. 18-4/96-3/99
Ljubljana, dne 30. julija 1999.
Republiška volilna komisija
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
Člani:
Gregor Virant l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Igor Kaučič l. r.
Janez Pogorelec l. r.
Marija Bukovec Marovt l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3041.

Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v
zdravstveni negi

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI
za zaposlene v zdravstveni negi
1. člen
V kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 60/98 in 73/98) se v 48. členu spremeni zadnji odstavek tako, da se glasi:
»Zaposleni ima pravico 2 dni dopusta izrabiti na tisti
dan, ki ga sam določi. O tem mora obvestiti pristojnega
delavca vsaj 2 dni pred izrabo.«
2. člen
V 56. členu se spremeni zadnji (tretji) odstavek tako,
da se glasi:
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»Iz skupnih sredstev delodajalca namenjenih za izobraževanje, se v letnem planu delodajalca posebej določi višina
sredstev, namenjena za izobraževanje zaposlenih v
zdravstveni negi.«
3. člen
Spremeni se šesta alinea 72. člena tako, da se glasi:
»– skleniti osebno nezgodno zavarovanje za zaposlene, ki so pri opravljanju svojih delovnih nalog posebej izpostavljeni in ogroženi, in sicer: za zaposlene, ki opravljajo
delo na terenu (patronažna služba, preventivna dejavnost,
zračni prevozi, reševalna služba s spremljevalci – brez internega transporta, služba za eksplantacijo organov) in za zaposlene, ki delajo s plini, vnetljivimi snovmi, kislinami ali lugi
in zaposlene, ki v okviru svojih rednih delovnih dolžnosti
delajo v istem prostoru, kjer poteka neposredno delo s temi
snovmi (v operativni dejavnosti, v sterilizaciji, v nuklearni
medicini in v intenzivnih terapijah).
Zavarovalna polica se sklene v korist zavarovanca.«
4.člen
Črta se 102. člen.
5. člen
K 104.a členu se dodata nova tretji in četrti odstavek,
ki se glasita:
»Količnik dodatka za zdravstveno nego iz sporazuma o
aneksu h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
Priloga 1, (Uradni list RS, št. 73/98, v nadaljnjem besedilu:
sporazum) se poviša za količnik 0,15 zaradi nevarnosti okužb
ali zahtevnosti socialnih stikov.
Dodatek za zdravstveno nego in dodatek za zahtevnost
in izpostavljenost dela iz aneksa kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št.
76/98) se izključujeta.«
6. člen
Tabela v točki 1 sporazuma se spremeni tako, da se
glasi:
»Količnik zaposlenega

Dodatek za zdravstveno nego

1,50

0,08 + 0,15 = 0,23

1,55

0,08 + 0,15 = 0,23

1,65

0,08 + 0,15 = 0,23

1,70

0,08 + 0,15 = 0,23

1,80

0,08 + 0,15 = 0,23

1,90

0,08 + 0,15 = 0,23

2,00

0,08 + 0,15 = 0,23

2,10

0,08 + 0,15 = 0,23

2,20

0,15 + 0,15 = 0,30

2,30

0,17 + 0,15 = 0,32

2,40

0,19 + 0,15 = 0,34

2,50

0,21 + 0,15 = 0,36

2,65

0,21 + 0,15 = 0,36

2,75

0,22 + 0,15 = 0,37

2,90

0,23 + 0,15 = 0,38

3,00

0,27 + 0,15 = 0,42
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»Količnik zaposlenega

Dodatek za zdravstveno nego

3,10

0,27 + 0,15 = 0,42

3,25

0,28 + 0,15 = 0,43

3,40

0,29 + 0,15 = 0,44

3,60

0,29 + 0,15 = 0,44

3,80

0,30 + 0,15 = 0,45

4,00

0,32 + 0,15 = 0,47

4,20

0,33 + 0,15 = 0,48

4,40

0,35 + 0,15 = 0,50
«

7. člen
Prvi odstavek 2. točke sporazuma se spremeni tako,
da se glasi:
»Za količnike dodatka za zdravstveno nego iz 1. točke
– zmanjšane za količnik 0,15 se poveča dodatek za zdravstveno nego tudi v letu 1999, glede na finačni načrt Zavoda
za zdravstveno zavarovanje in izvajanje dogovora med Ministrstvom za zdravstvo in sindikati, vendar ne pred 1. 9.
1999 in ne kasneje kot dvanajst mesecev po uveljavitvi
dodatka v letu 1998.«
8. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 183-1/99
Ljubljana, dne 26. julija 1999.
Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.

Ministrstvo za zdravstvo
minister
dr. Marjan Jereb l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
minister
mag. Anton Rop l. r.

ZSSS-Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.

Zdravniška zbornica Slovenije
predsednik
asist. mag. Marko Bitenc,
dr. med. l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih
pogodb z datumom 29. 7. 1999 pod zap. št. 58/2 in št.
spisa 104-01-003/98-007.
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za julij
1999

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za julij 1999
Cene življenjskih potrebščin so se julija 1999 v primerjavi z junijem 1999 povišale za 1,7%, cene na drobno pa za
1,9%.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 2. avgusta 1999.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

3043.

Sprememba in dopolnitev tarife o taksah in
nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo
dovoljenj, soglasij in drugih zadevah

Na podlagi 171. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) ter tretjega odstavka 124.
člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 in 10/98)
izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev v soglasju z Vlado
Republike Slovenije

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
TARIFE
o taksah in nadomestilih za odločanje o
zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih
zadevah
1. člen
V tarifi o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Uradni
list RS, št. 19/94, 39/97 in 65/97) se črta 6.b člen.
Takse, nastale na podlagi 6.b člena, se ne zaračunavajo.
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev tarife začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 70/90
Ljubljana, dne 2. junija 1999.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembi in dopolnitvi tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o
zadevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah, pod
št. 423-08/99-1 z dne 29. julija 1999.
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

LJUBLJANA
3044.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B1 Bežigrad – zahod

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B1 Bežigrad – zahod
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto B1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS, št. 26/87,
15/89 in Uradni list RS, št. 27/92) se 1. člen spremeni
tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda
besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal
MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 2. členu se črta šesta alinea, ki se glasi: “BS 1/6-1”.
3. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako BK in BG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
27.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za
zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani
obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen
objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki
so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z
odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
5. člen
Za 66. členom se doda 66.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
6. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
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– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.”
7. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”

Št.

63 / 6. 8. 1999 / Stran 8179

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-3
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-2
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3045.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B3 Savsko naselje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B3 Savsko naselje
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto B3 Savsko naselje (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89
in Uradni list RS, št. 27/92) se 1. člen spremeni tako, da se
na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal
MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 54. členu se v pogojih urejanja za morfološko enoto
6E/1 – 20. odstavek člena – doda besedilo, ki se glasi:
“Morfološka enota 6E/1, se lahko postopoma preoblikuje iz proizvodne enote, v enoto s poslovnim in stanovanjskim
programom. Izkoristek zemljišča ne sme presegati FSI 1,3.”
3. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.”
4. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”

3046.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B4 Stožice – Tomačevo

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B4 Stožice – Tomačevo
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto B4 Stožice – Tomačevo (Uradni list SRS, št. 27/87,
15/89 in Uradni list RS, št. 27/92) se 1. člen spremeni
tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda
besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal
MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.”
3. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-4
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Stran
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3047.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B5 Savlje – Kleče

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B5 Savlje – Kleče
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto B5 Savlje – Kleče (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89
in Uradni list RS, št. 27/92) se 1. člen spremeni tako, da se
na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal
MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 61. členu se v poglavju A) Glede vrste posegov, črta
prva alinea.
3. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.”
4. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-5
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3048.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B6 Črnuče – Nadgorica

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-

Uradni list Republike Slovenije
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B6 Črnuče – Nadgorica
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto B6 Črnuče – Nadgorica (Uradni list SRS, št. 26/87,
15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 27/95, 34/96) se 1.
člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z
vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal
MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 2. členu se črtajo druga, sedma in enajsta alinea, ki
se glasijo:
“BS 6/4-1 Gmajna (del),”
“BP 6/3 Opekarna Črnuče”
“BR 6/1 Stare Črnuče”.
3. člen
Črta se 55. člen.
4. člen
V besedilo 57. člena se v poglavju A) Glede vrste
posegov, doda nov odstavek, ki se glasi:
“f) Na osnovi urbanistične rešitve, ki jo potrdi pristojna
mestna urbanistična služba, je možna dopolnitev območja s
poslovnim, trgovskim in stanovanjskim programom.”
5. člen
Črtata se 59. in 63. člen.
6. člen
V 64. členu se v prvi alinei poglavja A) Glede vrste
posegov, črta besedilo:
“dovoljena je gradnja za potrebe individualnih kmečkih
gospodarstev.”
7. člen
V 65. členu se v prvi alinei poglavja A) Glede vrste
posegov, črta besedilo:
“izjema so le objekti kmetijskega gospodarstva in objekti intenzivne vrtnarske proizvodnje.”
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-6
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3049.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B7 Podgorica – Šentjakob

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B7 Podgorica – Šentjakob
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto B7 Podgorica – Šentjakob (Uradni list SRS, št.
27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 27/95) se 1.
člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z
vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal
MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 2. členu se črta peta alinea, ki se glasi: “BS 7/4
Podgoriška gmajna”.
3. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Območji urejanja BS 7/2-1 in BS 7/2-2 Podgoriške
široke:
A) Glede vrste posegov:
a) V območju urejanja BS 7/2-1 je gradnja novih stanovanjskih hiš omejena. Možne so le zapolnitve obstoječih
vrzeli, pod pogoji, ki so določeni za območje urejanja BS
7/3. V pasu 15m ob meji z območjem BR 7/1, ki je ločitveni koridor proti industriji, ni mogoče locirati novih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov. Možna je lokacija
spremljajočih in poslovnih objektov do višine K+P+1+M.
c) Območje urejanja BS 7/2-2 je namenjeno stanovanjem s spremljajočo dejavnostjo, ob Zasavski cesti tudi poslovni dejavnosti, z gabariti do P + 1 + M.
B) Glede oblikovanja:
Za posege v obeh območjih se smiselno uporabljajo
določila, ki veljajo za naselje BS 7/3 Podgorica, z upoštevanjem specifike okolja za posamezne lokacije.
4. člen
Črta se 57. člen.
5. člen
V 59. členu se v poglavju A) Glede vrste posegov,
črtata drugi in četrti odstavek.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-7
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M1 Zelena jama – Nove Jarše

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M1 Zelena jama – Nove Jarše
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M1 Zelena jama – Nove Jarše (Uradni list SRS, št.
3/88 in Uradni list RS, št. 2/91, 56/92, 40/97) se 1. člen
spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in
doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 29. členu se na koncu doda nova alinea, ki se glasi:
“- v morfoloških enotah 8C/1 in 8C/2 gradnja športnorekreacijskih, spremljajočih in pomožnih objektov in naprav
ni dovoljena.”
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-8
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3051.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M3 Šmartno, Sneberje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M3 Šmartno, Sneberje

Stran
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1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M3 Šmartno, Sneberje (Uradni list SRS, št. 3/88 in
Uradni list RS, št. 56/92) se 1. člen spremeni tako, da se
na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako MK in MG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.

Uradni list Republike Slovenije
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
4. člen
Za 33. členom se doda 33.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
5. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje.”
6. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-9
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3052.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M5 Selo – Nove Fužine

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M5 Selo – Nove Fužine

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M5 Selo – Nove Fužine (Uradni list SRS, št. 3/88 in
Uradni list RS, št. 56/92, 24/97) se 1. člen spremeni tako,
da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za
zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani
obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen
objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki
so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z
odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
3. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
“V območjih urejanja z oznako MK in MG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
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– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
V celoti se črta besedilo 25. člena.
5. člen
V celoti se črta besedilo 25.a člena.
6. člen
Za 26. členom se doda 26.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
7. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje.”
8. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-10
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3053.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M6 Štepanjsko naselje – Hrušica –
Bizovik

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M6 Štepanjsko naselje – Hrušica –
Bizovik
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M6 Štepanjsko naselje – Hrušica – Bizovik (Uradni
list SRS, št. 3/88 in Uradni list RS, št. 56/92) se 1. člen
spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in
doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako MK in MG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,

Uradni list Republike Slovenije
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
4. člen
V 31. členu se v 1. točki za prvo alineo doda nova
alinea, ki se glasi:
“- če velikost nezazidanega kompleksa zemljišč omogoča gradnjo več kot enega objekta, je treba izdelati predhodno parcelacijo tako, da bo omogočen dostop do vseh
ostalih parcel.”
5. člen
V 34. členu se v 1. točki za prvo alineo doda nova
alinea, ki se glasi:
“- če velikost nezazidanega kompleksa zemljišč omogoča gradnjo več kot enega objekta, je treba izdelati predhodno parcelacijo tako, da bo omogočen dostop do vseh
ostalih parcel.”
6. člen
Za 48. členom se doda 48.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
7. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje.”
8. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.”

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-11
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3054.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M7 Zadobrova – Novo Polje – Zalog

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M7 Zadobrova – Novo Polje – Zalog
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M7 Zadobrova – Novo Polje – Zalog (Uradni list SRS,
št. 3/88 in Uradni list RS, št. 56/92) se 1. člen spremeni
tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako MK in MG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
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– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za
zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani
obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen
objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki
so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z
odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
4. člen
V 27. členu se v točki 1 za tretjo alineo doda nova
alinea, ki se glasi:
“- če velikost nezazidanega kompleksa zemljišč omogoča gradnjo več kot enega objekta, je treba predhodno
izdelati predlog parcelacije tako, da bo omogočen dostop
do vseh ostalih parcel.”
5. člen
Za 43. členom se doda 43.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
6 člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje.”
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7. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.”
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-12
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3055.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M8 Polje – Vevče – Kašelj

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M8 Polje – Vevče – Kašelj
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M8 Polje – Vevče – Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96)
se 1. člen spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z
vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako MK in MG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
4. člen
V 29. členu se pred prvo alineo pod besedilom “Dovoljeni so naslednji dodatni posegi:” doda nova alinea, ki se se
glasi:
“– nadomestna gradnja,”
5. člen
Za 41. členom se doda 41.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-13
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3056.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M9 Zadvor – Sostro

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M9 Zadvor – Sostro
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M9 Zadvor – Sostro (Uradni list SRS, št. 3/88 in
Uradni list RS, št. 56/92) se 1. člen spremeni tako, da se
na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako MK in MG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
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– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
4. člen
V 27. členu se za stavkom “Veljajo določila splošnih
določb tega odloka.” doda nov odstavek, ki se glasi:
“Kadar velikost nezazidanega kompleksa zemljišč omogoča gradnjo več kot enega objekta, je treba izdelati predhodno parcelacijo tako, da bo omogočen dostop do vseh
ostalih parcel.”
5. člen
V 29. členu se za stavkom “Veljajo določila splošnih
določb tega odloka.” doda nov odstavek, ki se glasi:
“Kadar velikost nezazidanega kompleksa zemljišč omogoča gradnjo več kot enega objekta, je treba izdelati predhodno parcelacijo tako, da bo omogočen dostop do vseh
ostalih parcel.”
6. člen
V 43. členu se za stavkom “Veljajo določila splošnih
določb tega odloka.” doda nov odstavek, ki se glasi:
“Kadar velikost nezazidanega kompleksa zemljišč omogoča gradnjo več kot enega objekta, je treba izdelati pred-
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hodno parcelacijo tako, da bo omogočen dostop do vseh
ostalih parcel.”
7. člen
Za 59. členom se doda 59.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
8. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje.”
9. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-14
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3057.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti
M12 Besnica in M13 Lipoglav

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za planski
celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za planski
celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav (Uradni list RS, št.
70/95) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu pika
nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
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2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako MK in MG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– novogradnje po pogojih, ki veljajo za nadomestno
gradnjo, ko starega objekta ni dopustno porušiti zaradi mnenja Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine;
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
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strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
4. člen
Za 40. členom se doda 40.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-15
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3058.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š3 Podutik

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š3 Podutik
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list
RS, št. 58/92, 17/97, 37/98) se 1. člen spremeni tako,
da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 2. členu odloka se pri naštevanju območij urejanja za
oznako območja ŠS 3/3-2 Podutik doda oznaka ŠS 3/4
Podutik – del.
3. člen
8. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncu
besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
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“V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti in
obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim
vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da
zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest,
zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne
občine Ljubljana.”
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako ŠK in ŠG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
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– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
6. člen
Za 49. členom se doda 49.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-16
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3059.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š5 Stegne

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š5 Stegne
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š5 Stegne (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list
RS, št. 58/92) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu
pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
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2. člen
7. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncu
besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
“V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti in
obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki
enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim vzorcem
naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja
ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo
potrdi Oddelek za urbanizem in okolje mestne občine Ljubljana.”
3. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
“V območju urejanja ŠS 5/1-2, morfološka enota 2A/1,
je poleg posegov, določenih v 7. členu odloka, dovoljena
tudi gradnja vrstnih in večstanovanjskih objektov. Za območje urejanja ŠS 5/1-2 je treba kot podlago za nove posege v
prostor izdelati urbanistično in komunalno rešitev, ki bo
določila predvideno gradnjo, določila parcelacijo, dostopne
ceste in izgradnjo komunale do gradbenih parcel. Urbanistično rešitev verificira oddelek Mestne uprave, pristojen za
urbanizem.”
4. člen
V 9. členu se črta oznaka območja “ŠS 5/1-2 Poljane”.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako ŠK in ŠG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
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– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
7. člen
Za 41. členom se doda 41.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
8. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška.”
9. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.”
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 3521-8/99-17
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3060.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89
in Uradni list RS, št. 58/92, 70/95, 72/98) se 1. člen
spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in
doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
8. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncu
besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
“V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi gradnja
večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti in obliki
skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti,
če se skladajo s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja
in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale
lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine,
otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo potrdi Oddelek za
urbanizem in okolje Mestne občine Ljubljana.”
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako ŠK in ŠG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
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– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
5. člen
Za 50. členom se doda 50.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
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6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-18
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3061.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š7 Tacen Šmartno

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š7 Tacen Šmartno
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š7 Tacen Šmartno (Uradni list RS, št. 58/92) se 1.
člen spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico
in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
8. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncu
besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
“V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti in
obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki
enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim vzorcem
naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja
ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo
potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine Ljubljana.”
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako ŠK in ŠG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
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– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za
zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani
obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen
objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki
so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z
odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
5. člen
V 37. členu se v celoti črta besedilo točke a).
6. člen
Za 45. členom se doda 45.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
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pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
7. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška.”
8. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-19
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3062.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š8 Gameljne

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š8 Gameljne
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š8 Gameljne (Uradni list SRS, št. 20/88 in Uradni list
RS, št. 58/92, 24/97) se 1. člen spremeni tako, da se na
koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
9. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncu
besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
“V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti in
obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki
enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim vzorcem
naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja
ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene po-
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vršine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo
potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine Ljubljana.”
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako ŠK in ŠG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
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za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
5. člen
Za 51. členom se doda 51.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-20
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3063.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V1 Rudnik

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V1 Rudnik
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88,
18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 9/95 in 11/95) se 1.
člen spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico
in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
10. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncu
doda nov odstavek, ki se glasi:
“g) V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi
gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti
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in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim
vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da
zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest,
zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje
in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske
dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki
jo potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine
Ljubljana.”
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako VK in VG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
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– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za
zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani
obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen
objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki
so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z
odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
5. člen
46. člen se spremeni in dopolni tako, da se:
– določila za morfološko enoto 2A/1 spremenijo in
dopolnijo tako, da se glasijo:
“V območju regulacijske linije predvidene cestne železnice in odprtega odvodnega jarka so dovoljena le vzdrževalna in sanacijska dela. Dozidave ali nadzidave objektov
v tem območju so dovoljene, kolikor so nujne za izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev. V primeru izgradnje cestne železnice se za te posege v prostor investitorju ne
prizna odškodnine.
Etažnost:
– P+1+M za stanovanjske objekte
– P za pomožne objekte.”
– v morfološki enoti 2A/2 za prvim stavkom prvega
odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“V primeru dopolnilne novogradnje je treba izdelati preveritev vpliva pilotiranja objekta na avtocesto. Pred začetkom izdelave lokacijske dokumentacije je obvezno pridobiti
pozitiven rezultat preveritve.”
6. člen
50. člen se spremeni in dopolni tako, da se tretji in
četrti stavek prvega odstavka glasita:
“Spreminjanje namembnosti je dopustno za dejavnosti,
ki niso v medsebojnem neskladju. Pred vsakim posegom je
treba na idejno rešitev predvidenega posega pridobiti soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine ter Oddelka za urbanizem in okolje
Mestne občine Ljubljana.”
7. člen
Za 62. členom se doda 62.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
8. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik.”
9. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.”
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10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-21
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3064.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list
SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93,
11/95, 40/97, 52/97, 65/98) se 1. člen spremeni tako,
da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
10. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncudoda nov odstavek, ki se glasi:
“g) V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi
gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti
in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim
vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da
zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest,
zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje
in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske
dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki
jo potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine
Ljubljana.”
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako VK in VG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
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– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za
zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani
obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen
objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki
so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z
odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
5. člen
V 24. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Usklajevanje z dejanskim stanjem na terenu v cilju
enotno oblikovanega okolja dovoljuje posamezna odstopanja od definiranih posebnih določil, ki jih mora potrditi
strokovna služba Mestne občine Ljubljana, pristojna za
urbanizem.”
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6. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
“V obvodnih pasovih, 6 m od gornjega roba brežine
vodotoka, je dovoljena le ureditev peš poti, kolesarske steze
in zasaditev drevoreda.”
7. člen
V 46. členu se pri morfoloških enotah 2 A/1 – 2 A/13
– Mirje drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da
glasi:
“Od sosednje parcele mora biti odmaknjena najmanj
4 m.”
8. člen
V 47. členu se pri morfoloških enotah 2 A/1 – 2 A/4 –
Postojnska ulica drugi stavek drugega odstavka spremeni
tako, da glasi:
“Od sosednje parcele mora biti odmaknjena najmanj
4 m.”
9. člen
V 48. členu se pri morfoloških enotah 2 A/1, 2 A/2, 2
A/3 – Vipavska ulica drugi stavek spremeni tako, da glasi:
“Nove stavbe morajo biti odmaknjene od ulične parcelne meje 5 m, razen v primerih, ko sosednje stavbe ne ležijo
bliže ulici, od sosednje parcele pa 4 m.”
10. člen
Za 86. členom se doda 86.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-22
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3065.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V3 Vič

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V3 Vič

Št.
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1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V3 Vič (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in
Uradni list RS, št. 40/92, 49/96) se 1. člen spremeni tako,
da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se črta alinea, ki se glasi:
“VR 3/4 TRC Bokalce”.
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako VK in VG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
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– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za
zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani
obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen
objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki
so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z
odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
5. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
“V obvodnih pasovih, 6 m od gornjega roba brežine
vodotoka, je dovoljena le ureditev peš poti, kolesarske steze
in zasaditev drevoreda.”
6. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Območje urejanja VI 3/3 Biotehnična fakulteta (del)
Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so poleg poleg vzdrževalnih del in posegov v zvezi s komunalnim
urejanjem dopustne še nujne funkcionalne dopolnitve osnovne dejavnosti.”
7. člen
Črta se 56. člen.
8. člen
Za 67. členom se doda 67.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-23
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3066.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V5 Črna vas

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V5 Črna vas
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V5 Črna vas (Uradni list SRS, št. 6/88 in
Uradni list RS, št. 40/92) se 1. člen spremeni tako, da se
na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
10. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncudoda nov odstavek, ki se glasi:
“g) V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi
gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti
in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim
vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da
zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest,
zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje
in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske
dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki
jo potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine
Ljubljana.”
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako VK in VG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
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omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre za
zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh strani
obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen
objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na območjih, ki
so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na površinah, ki so z
odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih objektov v območju.”
5. člen
V 46. členu se:
– črta naslov, ki se glasi: “2 A/1 – 2 A/13, 9/1 –
9/8”;
– besedilo morfološke enote 2 A/5 dopolni tako, da
glasi: “Zaradi racionalne izrabe obstoječega prostora je poleg individualne stanovanjske gradnje dopustna samo še
gradnja dvojčkov.”;
– besedilo morfološke enote 2 A/6 dopolni tako, da se
doda nov prvi stavek, ki se glasi: “Zaradi racionalne izrabe
obstoječega prostora je poleg individualne stanovanjske
gradnje dopustna samo še gradnja dvojčkov.”
6. člen
Za 49. členom se doda 49.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
7. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik.”
8. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
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9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-24
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3067.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V6 Mestni log

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V6 Mestni log
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V6 Mestni log (Uradni list SRS, št. 6/88 in
Uradni list RS, št. 40/92) se 1. člen spremeni tako, da se
na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
10. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncudoda nov odstavek, ki se glasi:
“g) V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi
gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti
in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim
vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da
zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest,
zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje
in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske
dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki
jo potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine
Ljubljana.”
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako VK in VG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
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– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”

6. člen
Za 58. členom se doda 58.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”

4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”

7. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik.”

5. člen
V 42. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Za vse posege je obvezno pridobiti soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine glede varovanja barja.”

8. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-25
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3068.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V7 Kozarje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V7 Kozarje
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V7 Kozarje (Uradni list SRS, št. 6/88,
18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 11/95). se 1. člen
spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in
doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se črtajo alinee, ki se
glasijo:
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“ VS 7/7 Šmartno,
VS 7/8 Podsmreka,
VS 7/9 Podsmreka,
VS 7/10 Komanija,
VS 7/11 Draževnik,
VS 7/12 Razori,
VR 7/1-1 TRC Bokalce,
VR 7/1-2 TRC Bokalce.”
3. člen
10. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncudoda nov odstavek, ki se glasi:
“g) V morfološki enoti 2 je izjemoma dopustna tudi
gradnja večstanovanjskih objektov, če se objekti po velikosti
in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim
vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da
zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest,
zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje
in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske
dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki
jo potrdi Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine
Ljubljana.”
4. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih urejanja z oznako VK in VG, namenjenih
kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene operacije in gradnja naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti, lovu in ribolovu,
– postavitev enojnih kozolcev,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja,
– urejanje vodnega režima,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev naprav za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.”
5. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območjih z oznako R – razpršena gradnja, določenih z dolgoročnim planom, so ob pogoju skladnosti z današnjo rabo območja dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki, ipd. in
gradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije,
– adaptacije in prenove obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, razen na
območjih:
– kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti,
– kjer so zgrajeni le pomožni objekti,
– ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov in objektov ni
možno priključiti na že zgrajeno vodotesno kanalizacijsko
omrežje, oziroma na površinah, ki so z odloki ali plansko
varovane,
– ob sočasni rušitvi obstoječega objekta tudi nadomestna gradnja, ki po svojih gabaritih oziroma površini bistveno ne odstopa od obstoječega objekta,
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– spremembe namembnosti nekmetijskih objektov za
potrebe dejavnosti, ki po namenu ne odstopajo od ostalih
dejavnosti v območju in ne povzročajo prekomernih motenj
v okolju,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja nujnih komunalno energetskih in prometnih
infrastrukturnih objektov in naprav,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak in
usmerjevalnih tabel,
– postavitev objektov za potrebe monitoringa (meritve,
zbiranje podatkov) za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah,
– postavitev nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.
Izjemoma je dovoljena novogradnja posameznega objekta, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti, če gre
za zgostitev razpršene gradnje kot zapolnitev vrzeli (vrzeli
predstavljajo parcele velikosti do 1000 m2, ki so s treh
strani obdane z zazidanimi parcelami, od tega vsaj z dveh s
stavbami), vendar ne na območjih, kjer je zgrajen le posamezen objekt, ki ne služi neposredno kmetijski dejavnosti
in na območjih, kjer so zgrajeni le pomožni objekti ter na
območjih, ki so v II. varstvenem pasu vodnih virov ali na
površinah, ki so z odloki ali plansko varovane. Novogradnje po velikosti in namenu ne smejo odstopati od ostalih
objektov v območju.”
6. člen
24. člen se dopolni tako, da se na koncu doda nova
alinea, ki se glasi:
“- Na zemljiščih, ki so večja od 1000 m2, se pred
izdelavo lokacijske dokumentacije zahteva izdelava idejnega
zazidalnega preizkusa, ki ga potrdi Oddelek za urbanizem in
okolje Mestne občine Ljubljana.”
7. člen
V 44. členu se pri morfoloških enotah 2 A/1, 2 A/2, 3
A/1:
– prvi odstavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Gradnja objektov je omejena na gabarit (K)+ P+ 1 oziroma
dve etaži, dopustna je izraba podstrešja. Pritličja ob Tržaški
cesti so namenjena javnemu programu (poslovno-trgovska
dejavnost, centralne dejavnosti).”;
– črta prvi stavek drugega odstavka.
8. člen
Črtajo se 49., 50., 51., 52., 53., 54. in 58. člen.
9. člen
Za 65. členom se doda 65.a člen, ki se glasi:
“Posegi v območjih urejanja z oznako K – kmetijska
zemljišča, G – gozdovi in R – razpršena gradnja, za katere je
bila izdana pozitivna urbanistična ali lokacijska informacija
pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi do
sedaj veljavnih določil odloka za ta območja pod pogojem,
da stranka zaprosi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor v
roku enega leta od sprejetja tega odloka.”
10. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik.”
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11. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-27
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Št. 3521-8/99-26
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3069.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2
Štepanja vas, MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1
Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2
Štepanja vas, MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1
Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2 Štepanja vas,
MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR 6/2
Hrušica (Uradni list RS, št. 27/95) se 1. člen spremeni
tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 17. členu se pri morfološki enoti 4A/2:
– v odstavku “Etažnost” prva alinea spremeni tako, da
se glasi:
“do P+2”
– v odstavku “Oblikovanje” prva alinea spremeni tako,
da se glasi:
“- naklon strehe mora biti 30 do 42 stopinj. Izjemoma,
v soglasju z oddelkom mestne uprave, pristojnim za urbanizem, je lahko streha ravna.”
– na koncu odstavka “Oblikovanje” doda druga alinea,
ki se glasi:
“Za oblikovanje objektov neposredno ob Litijski cesti je
treba pridobiti tri variantne rešitve fasad objektov. Izbor rešitve opravi pristojna strokovna služba za urbanizem.”

BENEDIKT
3070.

Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto
1999

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Benedikt na seji
dne 22. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Benedikt za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Benedikt za leto 1999 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Benedikt v letu 1999.
2. člen
Občinski proračun za leto 1998 obsega 186,599.499
SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov:
SIT

– prihodkov
– odhodkov
b) računu financiranja:
– odhodkov (odplačevanje posojil)

186,599.499
186,599.499
3.200.000

Od skupnega obsega proračuna v znesku 186,599.499
SIT se razporedi za:
SIT

– tekoče odhodke
– tekoče transfere
– investicijske odhodke
– investicijske transfere

26,841.499
80,808.000
72,050.000
6,900.000

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.
Sestavni del občinskega proračuna so tudi programi
modernizacije cest in drugi programi, ki jih sprejme občinski
svet kot specifikacijo koriščenja posameznih proračunskih
postavk investicijskega značaja.
3. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerv (stalno proračunsko rezervo) Občine Benedikt.
Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar
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najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine
Benedikt 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi drugi prihodki, ki jih
realizira Občina Benedikt.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razporejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč likvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s posebnim
aktom občinskega sveta drugače določeno.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na
število in sestavo delavcev.
8. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren
župan ter funkcionarji in drugi pooblaščeni delavci občinske
uprave, ki jih pooblasti župan s posebnim sklepom ali v aktu
o sistemizaciji.
11. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Benedikt za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar,
potres, drsenje tal in druge naravne nesreče, epidemija,
oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in
rastlinski škodljivci. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet na
prvi naslednji seji.
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12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke
občinskega proračuna do višine 200.000 SIT za posamezen primer oziroma skupaj 400.000 SIT med dvema sejama
občinskega sveta, s tem, da o svoji odločitvi obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj
športa, s tem, da o svojih odločitvah obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne
izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva
in organizacije;
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje;
– uporabi sredstev, razporejenih za investicije in druge
odhodke investicijskega značaja ter amortizacijo;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje;
– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela
in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po
posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu.
13. člen
Župan oblikuje za čas od 1. 1. 1999 pa do sprejema
proračuna Občine Benedikt za leto 1999 trimesečne začasne načrte financiranja proračunskih potreb Občine Benedikt v višini 1/4 realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lenart za leto 1998 v ustreznem deležu, kolikor
ne bo z drugimi predpisi ali odločitvami občinskega sveta
drugače določeno.
V začasnem načrtu financiranja se ob zakonskih omejitvah predvidijo samo odhodki za tekoče obveznosti organov
in ustanov, socialne transfere, nujne dotacije na področju
družbenih dejavnosti, plačila na področju družbenih dejavnosti, plačila storitev in subvencij v gospodarskih javnih službah in pospeševanje gospodarskih dejavnosti, plačila obresti in glavnic kreditov ter druge odhodke in odhodke investicijskega značaja za investicije, ki so v teku in za katere so
sprejeti programi in drugi ustrezni sklepi na Občinskem svetu občine Benedikt.
Župan začasni načrt financiranja sprejme do začetka
trimesečja, na katerega se nanaša in ga dostavi v vednost
Občinskemu svetu občine Benedikt v okviru materiala za
prvo naslednjo sejo sveta.
14. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb ter premostitvene kredite
za sofinanciranje investicij, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev, ki jih priznavajo pristojna ministrstva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
15. člen
Če bodo prihodki v letu 1999 doseženi v manjšem
obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanj-
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kljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Benedikt v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo
Občina Lenart v letu 2000 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 40302-002/99
Benedikt, dne 23. junija 1999.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

BREŽICE
3071.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega
samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS
Dobova

Na podlagi določb 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. in 56. ter 30.
člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter 16. člena
statuta KS Dobova, je Svet krajevne skupnosti Dobova na 1.
izredni seji dne 17. 6. 1999 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo vaškega
samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS
Dobova
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo vaškega samoprispevka v denarju za območje vasi Sela pri Dobovi, KS
Dobova.
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6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vaščani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Dobova iz vasi Sela pri
Dobovi in zaposleni vaščani, ki še nimajo splošne volilne
pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik.
7. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so vaščani s stalnim prebivališčem v vasi Sela pri Dobovi. Samoprispevek
bodo plačevali v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani 1,5% od neto OD in nadomestil
iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb
o delu,
2. upokojenci 1,5% od pokojnin,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko,
poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto OD,
4. lastniki zemljišč po stopnji 4% od kastastrskega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjih točkah, plačujejo samoprispevek za vsak
vir posebej.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.
9. člen
Samoprispevek plačujejo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Lastnikom kmetijskih zemljišč in obrtnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, izpostava Brežice.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
bo kontrolirala Agencija za plačilni promet RS in davčna
uprava RS, izpostava Brežice.
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico naslednje vsebine:
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
VAŠKA SKUPNOST SELA PRI DOBOVI
GLASOVNICA

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 29. 8. 1999, od 7. do 19.
ure, v gasilskem domu Sela.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za preplastitev asfaltiranih cest in ureditev bankin na
območju vasi Sela.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša ca. 35,270.000 SIT.
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo
22,892.780 SIT. Razlika sredstev se bo skušala zagotoviti
iz drugih virov.
5. člen
Z referendumom se bodo vaščani izrekli za uvedbo
vaškega samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer za čas od
1. 10. 1999 do 1. 10. 2004.

Na referendumu, dne 28. avgusta 1999, glasujemo za
uvedbo vaškega samoprispevka Sela pri Dobovi, KS Dobova, za izvedbo preplastitve asfaltiranih cest v vasi Sela.
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let, in sicer za
čas od 1. 10. 1999 do 1. 10. 2004, v denarju:
– vsi zaposleni krajani 1,5% od neto OD in nadomestil
iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb
o delu,
– upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnin,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko, poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto OD,
– lastniki zemljišč po stopnji 4% od kastastrskega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjih točkah, plačujejo samoprispevek za vsak
vir posebej.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.
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Št.

GLASUJEM
ZA

PROTI
žig

Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma obkroži beseda PROTI, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne
strinja.
12. člen
Sredstva za uvedbo samoprispevka zagotovi KS Dobova.
13. člen
Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka sprejme Svet
KS Dobova, če ugotovi, da se je večina volivcev izrazila zanj
na referendumu.
14. člen
Referendum vodi Volilna komisija KS Dobova, ki ugotovi tudi rezultate in izda zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen
način.
Glasovanje na glasovnem mestu vodi volilni odbor, ki
ga imenuje volilna komisija KS Dobova.
15. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka je odgovoren gradbeni odbor, imenovan s strani zbora vaščanov vasi Sela,
potrjen z dne 17. 6. 1999 s strani Sveta KS Dobova.
Gradbeni odbor je sprotno dolžan korigirati obseg del,
če so prilivi manjši od planiranih. V primeru, da se iz kakršnihkoli razlogov, po realizaciji programa razpisanega samoprispevka, pojavi višek zbranih sredstev samoprispevka, o
namenu in gospodarni porabi le-teh odloča gradbeni odbor.
Gradbeni odbor je dolžan najmanj enkrat letno, na
zahtevo Sveta KS Dobova pa tudi večkrat letno poročati
Svetu KS o porabi sredstev in izvedenih delih programa.
16. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
zbirnem računu KS Dobova, katerih namembnost porabe
kontrolira Svet KS Dobova.
17. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Predsednik
Krajevne skupnosti Dobova
Mihael Škvarč l. r.

3072.

Sklep o razpisu referenduma o prerazporeditvi
presežka sredstev krajevnega samoprispevka

Na podlagi določb 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. in 56. ter 30.
člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter 16. člena
statuta KS Dobova, je Svet krajevne skupnosti Dobova na 1.
izredni seji dne 17. 6. 1999 sprejel
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SKLEP
o razpisu referenduma o prerazporeditvi
presežka sredstev krajevnega samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum o prerazporeditvi presežka
sredstev krajevnega samoprispevka KS Dobova, ki je potekal v obdobju od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1998.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 29. 8. 1999, od 7. do
19. ure, na glasovnih mestih, ki jih bo določila Volilna komisija krajevne skupnosti Dobova, ki je odgovorna za operativno izvedbo referenduma.
Kot dan razpisa referenduma se določi 23. 7. 1999.
Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Z ozirom na dejstvo, da so vsi programi v 1. členu tega
sklepa navedenega krajevnega samoprispevka realizirani,
razen odkupa potrebnega zemljišča za športno igrišče pri
novi osnovni šoli, kar se ne da realizirati zavoljo neusklajenih
planskih dokumentov, kar je vzrok, da je prišlo do presežka
denarnih sredstev, zbranih s samoprispevkom, se razpisuje
ta referendum, na katerem se bodo krajani odločali o prerazporeditvi presežka.
4. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z
naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 29. 8. 1999, o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka.
Presežek sredstev, ki so bila zbrana s krajevnim samoprispevkom v obdobju od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1998, se
bodo uporabila za realizacijo programov vaških skupnosti v
KS Dobova.
Sredstva se bodo razdelila vaškim skupnostim po že
uveljavljenem delilniku – številu gospodinjstev.
GLASUJEM
ZA

PROTI

Glasuje se tako, da volivec obkroži “ZA”, če se strinja s
predlogom oziroma “PROTI”, če se ne strinja s predlogom
prerazporeditve.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Dobova.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem sprejete referendumske odločitve izvaja Svet KS Dobova.
7. člen
Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Predsednik
Krajevne skupnosti Dobova
Mihael Škvarč l. r.
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BRASLOVČE
3073.

Ugotovitev da je naslednji kandidat za člana
Občinskega sveta občine Braslovče z liste
Demokratične stranke upokojencev, DeSUS

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/ 94, 6/94, 45/94, 14/95,
20/95) 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter sklepa Občinskega sveta občine Braslovče o vrnitvi mandata Filipa Lesjaka z dne 2. 6. 1999 je občinska volilna komisija na seji
dne 23. 6. 1999

ugotovila
da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta
občine Braslovče z liste Demokratične stranke upokojencev, DeSUS v volilni enoti 2, ki obsega območja naselij
Braslovče, Rakovlje, Podvrh, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Kamenče, Dobrovlje, Glinje, Poljče in Preserje, Anton
Klokočovnik, roj. 19. 5. 1943, Rakovlje 17, carinik, upokojenec.
Kandidat je 23. junija 1999 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Braslovče.
Št. 00607/003/98
Braslovče, dne 23. junija 1999.
Namestnica predsednika
OVK Občine Braslovče
Marjana Topolovec Dolinšek l. r.

JESENICE
3074.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Jesenice

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), 26. člena statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št.: 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99),
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 Jesenice, na 9. redni seji dne 15. 7. 1999,
na predlog župana sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo organi občinske uprave, določa njihova notranja organizacija ter delovno področje, in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske
uprave.
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2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakonom, s tem odlokom, ter drugimi
splošnimi pravnimi akti.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami,
glede izmenjave mnenj in izkušenj, 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, z 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 daje
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem izrecnem pooblastilu pa
tudi drug član kolegija.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da
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.
6. člen
V okviru občinske uprave se ustanovi kabinet župana in
naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za gospodarstvo,
– oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
– oddelek za finance, plan in analize,
– oddelek za okolje in prostor,
– komunalna direkcija.
V okviru oddelka za okolje in prostor delujeta Režijski
obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ter Geo –
informacijski center Občine Jesenice.
7. člen
Notranje organizacijske enote vsaka na svojem področju:
– opravljajo naloge iz pristojnosti oddelka po pooblastilu oziroma nalogu župana ali direktorja občinske uprave,
– opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge pri pripravi strategije razvoja in programske usmeritve
občine, ter programov razvoja posameznih dejavnosti,
– pripravljajo strokovna gradiva in analize za občinski
svet in njegova delovna telesa,
– pripravljajo proračun in skrbijo za njegovo izvrševanje,

Uradni list Republike Slovenije
– opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim
premoženjem,
– izvajajo ustanoviteljske pravice in druge strokovne
naloge iz pristojnosti občine, kadar je občina ustanovitelj ali
soustanovitelj subjekta s področja pristojnosti oddelka,
– organizirajo in koordinirajo dela s področja upravnih
nalog,
– pripravljajo in vodijo investicije in investicijsko vzdrževanje,
– zagotavljajo in vzdržujejo informacijske podatkovne
baze s svojega delovnega področja,
– spremljajo in organizirajo prijavo občine na razpise za
pridobitev sredstev,
– izvajajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge
za izvedbo javnih razpisov, ter zbirajo ponudbe za realizacijo
nalog in projektov.
8. člen
Kabinet župana:
– skrbi za koordinacijo in vodenje razvojnih nalog občine,
– pripravlja predloge skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih,
– usklajuje delo župana in občinskega sveta, ter drugih
organov občine,
– sodeluje pri pripravi in pripravlja gradiva za občinski
svet, njegova delovna telesa in druge organe občine,
– pripravlja pravno-strokovne podlage za odloke in druge občinske akte in skrbi za njihovo usklajenost z ustavo,
zakoni in drugimi predpisi,
– pripravlja strokovne podlage za upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– opravlja nadzor nad uporabo predpisov v upravnem
postopku,
– nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih zavodov,
javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje
soglasje k njim občinski svet,
– skrbi za mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
– izvaja kadrovsko politiko,
– skrbi za protokol,
– skrbi za stike z javnostjo,
– za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil aktov občine,
– skrbi za izvajanje nalog občinske inšpekcije,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč.
Delo kabineta vodi župan neposredno.
Za izvajanje posebnih nalog, pomembnih za razvoj občine, lahko župan v okviru kabineta oblikuje skupino svetovalcev za posamezna strokovna področja dela. Pri opredelitvi medsebojnih obveznosti s svetovalci je župan omejen s
splošnimi pravnimi akti, ki urejajo ta področja.
9. člen
Oddelek za gospodarstvo:
– pripravlja in vodi postopke pospeševanja podjetništva, turizma, gostinstva in trgovine, kmetijstva in razvoja podeželja s strani občine,
– organizira lokalno razvojno koalicijo,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja in izdaja
poročila o gospodarskih gibanjih,
– nudi splošno podjetniško svetovanje občanom,
– strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih
društev in turistično informacijske službe,
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– spodbuja razvoj demografsko ogroženih območij oziroma območij s posebnimi strukturnimi problemi.
10. člen
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve:
– opravlja naloge skladnega razvoja s področja izobraževanja otrok in odraslih, kulture, športa, otroškega varstva,
dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva, ter raziskovalne dejavnosti,
– pripravlja in izvaja javna dela,
– koordinira in opravlja naloge s področja varovanja
kulturne dediščine,
– koordinira delovanje subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev javnih služb,
– organizira sprejem in odpremo pošte za potrebe organov občine in občinske uprave,
– gospodari z zgradbo občine in tehnično opremo,
– zagotavlja vzdrževanje programske in strojne opreme,
– opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge v zvezi s koriščenjem počitniških kapacitet v lasti občine,
– opravlja druge naloge, ki ne sodijo v pristojnost drugih notranjih organizacijskih enot.
11. člen
Oddelek za okolje in prostor:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– ugotavlja in potrjuje usklajenost lokacijske dokumentacije z zakoni in podzakonskimi akti,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor,
– sodeluje pri izdelavi študij in projektov s svojega področja,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora,
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge naloge varstva okolja, ki jih določajo
posebni predpisi s področja varstva okolja,
– izvaja strokovne naloge in dela za področje stanovanjske dejavnosti, in sicer za stanovanja ter poslovne prostore, ki niso v uporabi javnih zavodov.
Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v
oddelku za okolje in prostor:
– opravlja naloge pridobivanja, prodaje, menjave in oddajanja zemljišč za gradnjo,
– organizira izgradnjo javne infrastrukture, s katero se
zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen
(opremljanje stavbnih zemljišč),
– izdaja odločbe o podelitvi oziroma odvzemu statusa
grajenega javnega dobra,
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstoja predkupna pravica občine in države,
– pripravlja gradiva občinskemu organu za uveljavitev
predkupne pravice občine,
– opravlja strokovno tehnična, pravna in administrativna opravila, ter pripravlja gradiva v zvezi z gospodarjenjem s
stavbnimi zemljišči, razlastitev v korist občine in omejitev
lastninskih in drugih stvarnih pravic na nepremičninah v javno korist,
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– zagotavlja obdelavo podatkov in vrednotenja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter izdelavo in vzdrževanje grafičnih kart območij zajemanja nadomestila,
– odmerja komunalni prispevek, izvaja postopke za
oprostitev ali znižanje prispevka ter evidentiranja zavezancev,
– pripravlja in koordinira izvajanje letnih programov
opremljanja in oddajanja stavbnih zemljišč.
Geo – informacijski center v oddelku za okolje in prostor:
– uvaja, razvija in vzdržuje informacijski sistem,
– za uporabnike in vzdrževalce podatkov na občinski
ravni pridobiva in zagotavlja informacijsko infrastrukturo iz
državnih baz podatkov v digitalni obliki,
– evidentira in dokumentira prostorske podatke na lokalni ravni za bazo CEPP (centralna evidenca prostorskih
podatkov), skrbi za povezave in pretok informacij, ter zaščito
podatkov,
– pripravlja tehnični del gradiv za opravila in naloge
notranjih organizacijskih nalog občine, ki se povezujejo z
geoinformatiko,
– skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje sistemov
geoinformacijskega centra Občine Jesenice,
– opravlja druge naloge s področja geoinformatike.
12. člen
Oddelek za finance, plan in analize:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti,
– sodeluje pri oblikovanju cen iz pristojnosti občine,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– izvaja strokovni nadzor nad finančnim poslovanjem
proračunskih porabnikov,
– pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju
občine in daje mnenje k najemanju in dajanju posojil,
13. člen
Komunalna direkcija:
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih
služb
– opravlja naloge financiranja javnih služb,
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev javnih služb,
– opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
– opravlja naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzorstva nad občinskimi cestami,
– določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave,
– opravlja naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzorstva nad cestami,
– vrši naloge vodenja postopkov za obračunavanje komunalnih taks.
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14. člen
Kot posvetovalno telo župana se oblikuje kolegij, ki
obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja
občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na
obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, po njegovem pooblastilu pa direktor občinske uprave. Kolegij se
sklicuje po potrebi.
15. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
Naloge občinske uprave, ter pooblastila delavcev občinske uprave na področju delovanja občinske inšpekcije se
določijo s posebnim odlokom.
16. člen
Za opravljanje skupno dogovorjenih nalog z drugimi
občinami, se lahko ustanovijo organi skupne občinske
uprave.
Njihova organizacija, pristojnosti ter naloge, se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
17. člen
Predstojnik občinske uprave je župan.
Župan nadzoruje, usmerja, ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
18. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– opravlja najzahtevnejše naloge s področja delovanja
občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– usklajuje delo župana in občinske uprave,
– vodi in usklajuje delo občinske uprave in nadzira
njeno delovanje,
– skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki
so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in drugimi državnimi organi v občini,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumom in ljudsko iniciativo,
– koordinira in nadzira delo krajevnih skupnosti,
– 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. Za kršitve delovnih obveznosti odgovarja tudi disciplinsko in odškodninsko po splošnih pravilih delovnega in
civilnega prava.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
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19. člen
Notranje organizacijske enote vodijo predstojniki, ki jih
imenuje in razrešuje župan. Predstojniki odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organizirana
notranja organizacijska enota, v skladu s svojimi pooblastili
in pristojnostmi.
Predstojniki sodelujejo z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje
pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
Predstojniki notranjih organizacijskih enot so za svoje
delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu. Za
kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo tudi disciplinsko ter
odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in civilnega
prava.
Predstojniki notranjih organizacijskih enot morajo imeti
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

20. 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.
Za svoje delo so delavci odgovorni predstojniku. Delavci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo tudi disciplinsko ter odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in
civilnega prava.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o godpodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. in
106. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93, 44/95, 1/96, 9/99) in 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, 38/95, 19/96, 37/96, 2/99,
23/99), je Občinski svet občine Jesenice na 9. redni seji
dne15. 7. 1999 sprejel

21. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in
stopenj znanja iz več 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.
22. 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 župan določi sestavo,
naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za
delo te skupine.

Št. 012-9/99
Jesenice, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l.r.

3075.

ODLOK
o spremembah odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Jesenice
1. člen
V 20. členu odloka o gospodarskih javnih službah
Občine Jesenice (Uradni list RS, št 33/95), se besedilo
spremeni in glasi:
»Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju gospodarskih javnih služb v Občini Jesenice
opravlja Komunalna direkcija«.
Besedilo: »(v nadaljevanju: komunalna direkcija) kot
samostojna občinska upravna organizacija«, se v celoti črta.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.012-13/99
Jesenice, dne 15. julija 1999.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

23. člen
Župan Občine Jesenice v roku enega meseca po sprejetju odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Jesenice izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jesenice, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
Z vsakim delavcem se sklene ustrezna pogodba o zaposlitvi, v skladu z zakonom.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 59/95, 20/98).
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi direkcije javnih služb Občine Jesenice (Uradni
list RS, 33/95).

Odlok o spremembah odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Jesenice

KOMEN
3076.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za vaško skupnost Gornja
Branica

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96),
3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS,
št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji dne
16. 7. 1999 sprejel
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SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za vaško skupnost Gornja
Branica

1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi samoprispevka v
denarju, na podlagi odločitve in sprejetega programa na
zboru vaščanov, za vaško skupnost Gornja Branica, ki
zajema naselja Čehovini, Dolanci, Koboli, Kodreti, Trebižani in Večkoti.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– dokončanje komunalne infrastrukture,
– dokončno ureditev mrliške vežice,
– ureditev skupnega prostora za potrebe vaške skupnosti.
Ocenjena vrednost programa vaške skupnosti Gornja
Branica znaša 45,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo
predvidoma zbralo 6,500.000 SIT. Vaški odbor lahko navedeni znesek valorizira v skladu z rastjo povprečnih plač v
Republiki Sloveniji.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 22. 8. 1999, od 7. do
19. ure, na običajnem glasovalnem mestu, v prostoru vaške
skupnosti v Kodretih št. 10.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 4 let, in sicer od
1. 9. 1999 do 31. 8. 2003.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošnem volilnem imeniku Vaške skupnosti Gornja Branica, ki zajema naselja Čehovini, Dolanci, Koboli,
Kodreti, Trebižani in Večkoti in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče v vaški skupnosti Gornja Branica.
Samoprispevek plačujejo:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila za druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od bruto
zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za socialno varnost in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna,
gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po
stopnji 2% od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo
prispevek za socialno varnost;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, ki presega znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, po stopnji 2%;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti,
po stopnji 2% letno od katastrskega dohodka in od dohodka
gozdov;
– krajani, ki so začasno v tujini in ki imajo v vaški
skupnosti Gornja Branica stalno bivališče, plačujejo 2% od
neto povprečne plače v RS;
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– zavezanci, ki imajo dohodek iz več virov, plačujejo
samoprispevek od vsakega vira posebej.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim
podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper,
izpostava Sežana.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
9. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti
namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa,
zbirala pa se bodo na posebnem prehodnem računu Občine Komen.
10. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka po programu, odgovarja odbor Vaške skupnosti
Gornja Branica.
11. člen
Nadzor nad izbiranjem in porabo sredstev zbranih s
samoprispevkom bo izvajal vaški odbor Gornja Branica.
Enkrat letno bodo o poteku zbiranja sredstev in uresničevanju nalog razpravljali na zboru krajani vaške skupnosti
Gornja Branica.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper, izpostava Sežana, v
okviru svojih pristojnosti.
13. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Občina Komen
Vaška skupnost Gornja Branica
glasovnica
Na referendumu dne 22. 8. 1999, za uvedbo samoprispevka v denarju za vaško skupnost Gornja Branica, za
obdobje 4 let, od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2003, za izvajanje
naslednjih del:
– dokončanje komunalne infrastrukture,
– dokončno ureditev mrliške vežice,
– ureditev skupnega prostora za potrebe vaške skupnosti,
Glasujem
ZA

PROTI
( žig )

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se z
uvedbo samoprispevka ne strinjate.
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14. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka upoštevajo kot olajšava pri zmanjšanju osnove za dohodnino (9.
člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94,
7/95, 14/96 in 44/96).
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na krajevno običajen način, veljati pa začne z dnem objave.
Št. 00603-01/99
Komen, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

LITIJA
3077.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občine Litija za obdobje
1986 do 2000 in družbenega plana občine
Litija za obdobje 1986–90–2000

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 17/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
41/95, 70/95, 6/96) je Občinski svet občine Litija na
6. redni seji dne 12. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občine Litija za obdobje 1986 do 2000
in družbenega plana občine Litija za obdobje
1986–90–2000
1. člen
Ta odlok določa dopolnitve in spremembe dolgoročnega plana občine Litija za obdobje 1986–90–2000 (Uradni
list SRS, št. 4/89, 34/90, 40/92, 20/94) in družbenega
plana občine Litija za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 14/87, 40/92, 20/94).
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija se nanaša na:
– spremembe območja Občine Litija,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij s spremembami namembnosti rabe zemljišč,
– določitev območij agrooperacij,
– spremembe trase železniške proge za nove prometne pogoje ter na to vezane ukinitve nivojskih križanj z združevanjem le-teh v prehode čez (pod) železniško progo,
– sprememba poteka trase glavne ceste G II – 108
zaradi izboljšanja prometnih pogojev,
– stanovanjsko območje Praprešče,
– parkovno območje in območje za izobraževanje in
rekreacijo “Ježa“,
– obrtno, proizvodno, prometno območje “Zagorica“,
– določitev programa aktivnosti za realizacijo pridobivanja mineralnih surovin,
– ureditev čistilne naprave Litija in Jevnica.
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DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA 1986–2000
3. člen
Z ustanovitvijo novih občin in določitvijo njihovih mej je
območje k.o. Sobrače prešlo iz Občine Litija v Občino Ivančna Gorica.
4. člen
V poglavju II. OKVIR IN DEJAVNIKI DOLGOROČNEGA
RAZVOJA se v točki 3.0 “Prostorski in ekološki okvir razvoja“, tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: “Občina ima
skupno površino 32.400 ha. Po izmeri razvrstitve kmetijskih
zemljišč v I. in II. območje je kmetijskih zemljišč 8.090 ha.“
Na 1. območju kmetijskih zemljišč:
– uskladitev stanja z dejanskim stanjem
na terenu
3.78 ha
– za zazidljiva območja
10.78 ha
– za melioracije
15.72 ha
na 2. območju kmetijskih zemljišč:
– zazidljiva območja z uskladitvijo
dejanskega stanja na terenu
– za melioracije
– za turistične kmetije
– za potencialne deponije odpadkov
– za dodatno zaščito vodnih virov
na gozdnih območjih
– za zazidljiva območja
– za melioracije

94.09 ha
15.17 ha
19.17 ha
9.125 ha
5.00 ha
8.47 ha
28.57 ha

5. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA v točki 2.1 “Železniški promet“ se za
drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
“Za potrebe večjih hitrosti (160 km/h) in večjih varnosti
v železniškem prometu se spremeni geometrija (potek) proge ter izvede ukinitev nivojskih križanj z združevanjem le-teh
v prehodu čez (pod) železniško progo.“
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti.
6. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA v točki 2.2 “Cestni promet“ se tretji
odstavek prve alinee spremeni tako, da se glasi:
“Prednostno bosta posodobljeni najpomembnejši cestni povezavi Litije s sosednjimi regijami, torej glavna cesta
Ljubljana–Litija–Zasavje in regionalna cesta Litija–Dolenjska
tako, da bodo izvršeni obvozi poseljenih območjih in izboljšano prometno tehnično stanje trase in vozišč.“
7. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA v točki 2.2. “Cestni promet“ dodamo
četrto alineo “Kolesarski promet“, ki se glasi:
“Skladno z nacionalnim programom izgradnje kolesarskega omrežja se zagotavljajo pogoji za varno in zdravo
kolesarjenje. Ob izdelavi izvedbenih prostorskih dokumentov je potrebno oblikovati občinsko in mestno omrežje tako,
da se zagotovi varnost kolesarjev, izboljša stanje okolja s
tem, da se posamezna območja razbremenijo motornega
prometa.“
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8. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA se točki 2.3. spremeni naslov tako,
da se glasi: “Telekomunikacijske zveze“ ter za drugim odstavkom dodamo nov odstavek, ki se glasi:
“Za potrebe Radia Geoss se v Litiji uredi studio ter FM
oddajnik na hribu Zmrzle. Studio in oddajnik bosta povezana
z mikrovalovno zvezo – radio linkom.“
9. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA prvi alinei točke 3. “Vodno gospodarstvo“ se za drugim odstavkom prve alinee doda nov
odstavek, ki se glasi:
“Zavarujejo se naslednje lokacije vrtin za vodovode:
Vače (vrtina Cvetež), Konjšica, Dole (vrtina Strma reber in
vrtina Listnik), Kostrevnica (vrtina Jelša), Primskovo.“
10. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA v točki 4. “Komunalne dejavnosti“ v
drugem odstavku tretje alinee “Ravnanje z odpadki“ se črta
lokacija Breg kot potencialna lokacija za odlagališče komunalnih odpadkov.
11. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA točka 9. “Industrija, gradbeništvo in
proizvodna obrt“, v šestem odstavku se v tretjem stavku črta
pika in doda besedilo:“ ter v dolini Sopote.“
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi
odstavek, ki se glasita:
“Za realizacijo peskokopov in drugih območij izkoriščanja rudnin bodo za posamezna širša zaključena območja
izdelani prostorsko ureditveni pogoji, ki bodo opredeljevali
pogoje odpiranja novih in sanacijo obstoječih pridobivalnih
območij.“
“Osnova za izdelavo prostorskih ureditvenih pogojev je
izvedba vseh potrebnih aktivnosti skladno s programom aktivnosti, ki je sestavni del plana kot posebna strokovna podlaga. “
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo
deveti, deseti in enajsti.
12. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA v točki 12. “Gostinstvo in turizem“, se
za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
“Podpirali bomo razvoj kmečkega turizma s ponudbo
doma pridelane hrane, prenočitvenih kapacitet ter dopolnilnih dejavnosti.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.
13. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA v točki 12. “Gostinstvo in turizem“, v
petem poglavju: Območje pomembnih krajevnih elementov
naravne dediščine, se doda nova alinea, ki se glasi:
– geološki naravni spomenik – morska fosilna obala na
Vačah (parc. št. 128 k.o. Vače)
14. člen
V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA v točki 3.2. “Usmeritve za varovanje
in razvoj vrednot okolja“ v podpoglavju “Varstvo naravne in
kulturne dediščine se pri zadnji alinei doda besedilo: “ Sv.
Helene na Bregu, Sv. Ane v Zgornji Jablanici.“
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15. člen
V poglavju V. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE
PROSTORSKIH SESTAVIN DP pri poglavju “Prostorski ureditveni pogoji“ se doda sedma alinea, ki se glasi:“ območje
Kresnic“.
Pri poglavju, kjer so opredeljena ostala naselja in načini urejanja pri zazidalnih načrtih se črta druga alinea, ki se
glasi:“ novelacija zazidalnega načrta za Kresnice.“
DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LITIJA
ZA OBDOBJE 1986–90–2000
16. člen
V poglavju 4. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVA
OKOLJA, točka 4.1 “Gospodarjenje s prostorom“, drugi
alinei drugega odstavka dodamo besedilo: “ki jo je potrebno
pripraviti za zaokrožene komplekse večje od 0.7 ha.“
17. člen
Izjemni posegi na 1. območju kmetijskih zemljišč so
dovoljeni na naslednjih parcelah:
– parc. št. 297, 294, 291, 286, 279, 273, 268/2,
267, 240, 262/1, 237, 239, 222, 1014/6, 248/5, 244/2
k.o. Kresnice, razširitev poti,
– parc. št. 980/1, 981/1 k.o. Konj, ažuriranje; vrisati
le stavbišče iz lokacijskega dovoljenja,
– parc. št. 725/11, 725/10 k.o. Ribče, ažuriranje
samo stavbišča legalno zgrajene hiše,
– parc. št. 1494/2,/3,/4 k.o. Moravče, stanovanjska
gradnja,
– parc. št. 737/1 k.o. Ribče, ažuriranje objekta,
– parc. št. 733/2 k.o. Šmartno, ažuriranje objekta,
– parc. št. 392/1 k.o. Litija, stanovanjska gradnja,
– parc. št. 93/1 k.o. Jablanica, ažuriranje samo zgrajenih objektov,
– parc. št. 25 k.o. Liberga, stanovanjski objekt,
– parc. št. 2164 k.o. Polšnik, ažuriranje; le v obsegu,
ki je določen v lokacijskem dovoljenju,
– parc. št. 1067/2/3 k.o. Vintarjevec, ažuriranje; le v
obsegu, ki je določen v lokacijskem dovoljenju,
– parc. št. 764 k.o. Okrog, 800 m2 ažuriranje; le v
obsegu, ki je določen v lokacijskem dovoljenju,
– parc. št. 713/1, 713/3 -pas v širini 20 m k.o. Ribče,stanovanjska gradnja,
– parc. št. 341/2, 579/2 k.o. Litija-Šmartno, ažuriranje samo dela, kjer stoji obnovljeni križ,
– parc. št. 734/3 k.o. Šmartno, ažuriranje; vrisati le
stavbišča iz lokacijskega dovoljenja,
– parc. št. 1523/1 k.o. Hotič, gradnja čistilne naprave,
– parc. št. 1556/2 k.o. Liberga, le v obsegu, ki je
določen v lokacijskem dovoljenju,
– parc. št. 733/1 k.o. Moravče, širitev obstoječe proizvodnje,
– parc. št. 461-del, 462/1,/2, 460/2-del, 459-del
k.o. Kresnice, gradnja čistilne naprave,
– parc. št. 895 k.o. Kresnice,
– parc. št. 326/1, 327 k.o. Jablanica, stanovanjska
gradnja.
18. člen
Ob upoštevanju pogojev in omejitev so izjemni posegi
možni tudi na naslednjih parcelah:
– parc. št. 101 k.o. Vintarjevec, gradnja možna le na
drugem območju (VI. ktg.),
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– parc. št. 667/4,/5 k.o. Ribče; pogoj: poseg možen
le ob Zasavski cesti (zgoščena poselitev), ob lokalni cesti
poseg ni možen, ker posega v kompleks kmet. zemljišč
– parc. št. 429 k.o. Hotič, pogoj: možna le gradnja
objektov, ki neposredno služijo primarni kmet. proizv.,
– parc. št. 130/1, 1057/2, 158 k.o. Vače, pogoj: na
najboljših kmet. zemljiščih je možna gradnja mrliške vežice,
ostale gradnje omejiti na druga zemljišča (2 obm.),
– parc. št. 639/1 k.o. Kresnice, pogoj: obseg posega
zmanjšati le na del, kjer stoji hiša, ostalo izločiti (II. ktg.),
– parc. št. 1529, 1528-del k.o. Vače, pogoj: možna le
gradnja objektov,ki neposredno služijo primarni kmet. proizvod.,
– parc. št. 987, 988, 989-del k.o. Liberga, pogoj: ni
dopusten poseg na njivske površine (parc. št. 987 in 988).
19. člen
Na zemljišču parc. št. 34/2, 33/1 k.o. Jablanica se
dovoli le gradnja objektov, ki služijo turističnim in rekreacijskim namenom.
20. člen
V grafičnem delu (list Litija 45) so prikazana območja (X
in pikčasta obroba), Zagorice in Ježe, ki so bila kot izjemen
poseg usklajene z obveznimi izhodišči iz dolgoročnega plana Republike Slovenije, že v spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občine Litija za obdobje 1986–2000
leta 1990 (Uradni list SRS, št. 4/89 in Uradni list RS, št.
34/90). Za ta območja je obvezna izdelava prostorskega
izvedbenega akta. Do izdelave prostorskega izvedbenega
akta za zgoraj omenjena območja se ohrani primarna raba
zemljišč.
21. člen
Poglavju “Prostorske sestavine“ se v točki 3. “Seznam
prostorskih izvedbenih aktov, ki jih bo treba izdelati v obdobju 1986–1990“ v podpoglavju “Prostorski ureditveni pogoji“
se doda sedma alinea, ki se glasi:
– za območja peskokopov in ostalih območij pridobivanja mineralnih surovin se izdelajo posamezni PUP.
22. člen
Prostorski plan se dopolni s posebno strokovno podlago za PUP za peskokope in ostala območja pridobivanja
mineralnih surovin, ki je program aktivnosti za realizacijo
pridobivanja mineralnih surovin v Občini Litija. Posebna strokovna podlaga podrobno opredeljuje:
– cilje programa;
– vsebino programa:
– ureditev lastninskih razmerij in geodetske dokumentacije,
– ureditev geološke dokumentacije kopa,
– prostorsko ureditvene pogoje,
– predlokacijski ogled in lokacijsko dovoljenje,
– program razvoja in rudarski projekt;
– pridobitev pravnega statusa za rudarsko dejavnost;
– dovoljenje za izkoriščanje;
– dovoljenje za izvajanje del;
– rekultivacija in biološka sanacija.
23. člen
Prostorski plan se dopolni s programskimi zasnovami
za Praprešče, Ježo in Zagorico. V urbanistični zasnovi
naselij Litija in Šmartno je Prapešče opredeljeno kot območje GS4/2, Ježa kot LR1 in Zagorica kot območje LK
1/I, Z/2 in Z/1.
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Programske zasnove podrobno opredeljujejo predvidene posega in določajo:
– mejo območja,
– namensko rabo,
– usmeritve za urbanistično, arhitektonsko ter krajinsko oblikovanje,
– usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega okolja,
– promet,
– komunalno infrastrukturo,
– usmeritve za obrambo in zaščito prebivalstva,
– zmogljivosti območja.
Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska
dokumentacija na kartah v merilu 1:5000.
24. člen
Spremembe in dopolnitve so ustrezno prikazane na
kartografski dokumentaciji s prikazom razširjenih območij
naselij, turističnih kmetij, dodatnih varstvenih območij vodovodnih zajetij, območij pokritih s posebnimi strokovnimi podlagami, ter izjemnih posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč na listih PKN + TTN v M 1:5000 št.:
LITIJA:
15, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50.
TRBOVLJE:
42, 43.
VIŠNJA GORA:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26,
27, 28, 29, 30.
MOKRONOG
1, 2, 3 11.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-2/96
Litija, dne 12. julija 1999.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

NOVO MESTO
3078.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 1999/1

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95,
8/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na 6. seji dne 24. 6. 1999 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 1999/1
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 21/97, 80/97, 39/98,
59/98 in 21/99; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski
list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter
Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92,
1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94,
71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96,
21/97, 80/97, 39/98, 59/98 in 21/99; v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora
· na določitev novih stavbnih zemljišč (spremembe
2. območja kmetijskih zemljišč ter gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe individualne gradnje, ki so jih predlagali individualni investitorji),
· sprememba namenske rabe površin oziroma določitev novih namembnosti obstoječih stavbnih zemljišč za ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada
· določitev novih stavbnih zemljišč (sprememba 3,35
ha 2. območja kmetijskih zemljišč v JV delu UN), za območje ureditvenega načrta obrtno industrijske cone Livada, za
katerega je izdelana programska zasnova
– spremembe načinov urejanja prostora
Kartografski del in kartografska dokumentacija k odloku predstavljata prikaz vseh sprememb in dopolnitev planskih aktov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
2. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega
plana)
(1) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se dopolni
preglednica veljavnih prostorsko izvedbenih aktov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/97)
z naslednjim besedilom:
Veljavni prostorsko izvedbeni akti na območju Mestne
občine Novo Mesto
Naselje

Ime dokumenta

Novo mesto

Ureditveni načrt
UN-1/98
oskrbnega centra
Mercator-KZ Krka
ob Šentjernejski cesti
v Novem mestu

Številka

URL 21/98

Objava

Ureditveni načrt za
UN-4/98
poslovno-stanovanjsko
cono Gotna vas

URL 59/98
spremembe in
dopolnitve –
URL 59/98

(2) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih
področjih v točki 1. Urejanje stavbnih zemljišč, podtočki
1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti se doda nova alinea:
Novo mesto Obrtno industrijska cona Livada

UN

C,D

(3) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se doda nova točka:
n. Programska zasnova za ureditveni načrt za obrtno
industrijsko cono Livada
2. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA
V območje urejanja so poleg območja obstoječih vojaških objektov, vključene tudi travniške površine ob vstopu
v območje, obstoječi obrati Elektro, Tiskarna in Intertob,
stanovanjska hiša v osrednjem delu ter območja med vojaškimi objekti in predvideno severno obvoznico.
Celotno območje obsega 13,97 ha.
Meja območja poteka ob južni meji severne obvoznice,
in sicer se začne pri viaduktu tj., preseka parcele 587/3,
587/5, 587/4, pot 1071/1 parc. št. 578/3, 578/10,
578/13, 578/14, 578/1, preseka poljsko pot 1061, zavije ob njej proti jugovzhodu do zahodne meje parcele 20/8,
poteka do parcele št. 577/1 in je seka, na to preseka
Mirnopeško cesto tj. parcelo 1054/3, zavije po vzhodnih
mejah parcel 25/8 in 20/1, v območju križišča zavije proti
zahodu in preseka parcele 20/1, pot 1062/1, cesto 16/5
parcelo 11/1, ponovno preseka Mirnopeško cesto tj. parcelo 1054/3 do meje parcelo 11/4, poteka ob zahodni in
vzhodni meji le-te, zavije proti vzhodu in poteka po severnih
mejah parcel 10/9, 10/3, 8/1, preseka Vavpotičevo ulico
tj,. parcelo št. 1054/2 in poteka po vzhodni meji ceste,
zavije do vzhodnih mej parcel 139/3 (pot) in 139/1, 591/1,
zavije proti severu in poteka ob meji parcele 591/2, nato
preseka 1163/1 (območje železnice) ter se navezuje na
vzhodno mejo poti 1071/1 (zahodna meja parcele 1163/1
– območja železnice) in se zaključi pri severni obvoznici.
Vse parcele so k.o. Bršljin.
3. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN NAMENSKE RABE PROSTORA
Območje je razdeljeno na območje obstoječih, že urejenih industrijskih obratov, območje dosedanjih vojaških skladišč, ki se preuredijo v obrtno industrijsko območje in območja predvidena za postavitev novih objektov, namenjenih
za poslovno dejavnost. Koncept zazidave temelji predvsem
na funkcionalnosti.
Za obstoječe, že urejene obrate Elektro, Intertob, Tiskarna se predvidijo usmeritve dodatnih ureditev, namembnost teh območij se ne spreminja, za območje obstoječih vojaških objektov Livada (stavbni otok A) se uredi komunalna infrastruktura in določi pogoje ureditve obstoječih
objektov, pogoje vmeščanja obrtno servisnih dejavnosti v
obstoječe objekte, ter usmeritve možnih sprememb namembnosti in dograjevanja obstoječih objektov.
Poleg obstoječih območij se uredijo še nova območja
ob Mirnopeški cesti stavbni otok B, namenjena za poslovno
trgovske objekte ter stavbna otoka C in D v območju med
sedanjimi vojaškimi skladišči in severno obvoznico, v katerih
so predvidene obrtno industrijske dejavnosti.
Za celotno območje se poleg ureditve poslovnih dejavnosti in komunalne infrastrukture predvidi še ureditev javnih
površin, in sicer: ceste, pločniki, kolesarske steze, parkirišča, zelenice, zelenice ob severni obvoznici, druge javne
površine.
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Št.

Celotno območje obsega 13,97 ha, od tega zavzamejo:
Obstoječi, že urejeni obrati Elektro, Intertob, Tiskarna
Območje obstoječih vojaških
objektov Livada
stavbni otok A
Nova območja
stavbni otoki B, C, D
Druge ureditve –
javne površine:

3,04 ha
4,90 ha
3,35 ha
2,68 ha

4. USMERITVE ZA ARHITEKTURNO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
– Oblikovna zasnova
Poleg načel o poenotenem in zadržanem oblikovanju
arhitekturnih in krajinskih elementov, je z različno velikimi
parcelami in gabariti objektov po stavbnih otokih ter različno
tipologijo objektov dosežena pestrost in raznolikost okolja.
Prednost tako ustvarjenega mikroconinga ni le v bolj prijetnem okolju cone, temveč tudi v večji programski in s tem
tudi komercialni prilagodljivosti območja.
– Oblikovne usmeritve
· dovozi in vhodi: so razporejeni s strani objektov tako,
da zagotavljajo enostaven dostop do različnih funkcionalnih
površin na parceli: parkirišča, manipulacijske površine, odlagalne površine ipd.
· horizontalni gabariti: dovoljeno odstopanje: ±10% ter
manjše dozidave, ki oblikovno členijo daljšo stranico objekta,
· vertikalni gabarit: pritličje; KP+0,50 m, etana višina
4,5m, največja višina vencev pri manjših proizvodnih objektih je 5m, pri večjih je 7m.
· višina kolenčnega zidu do max. 1,50 m
· naklon strehe: strehe naj bodo položne in izvedene v
minimalnih naklonih, ki ustrezajo posameznim kritinam.
V skladu z značilno tipologijo in volumni posameznih
objektov je možna izvedba dvokapnih, ločnih in ravnih streh.
Dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov,
s kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami.
· kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina, tegola
ali visokokvalitetni voali pri izvedbi ravnih streh. Na strehi je
dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov.
· obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih oblog v vseh svetlih tonih pastelnih barv.
Zaradi prepoznavnosti in možnosti preurejanja je predvidena uporaba prefabrikatov, montažnih plošč ali lahkih
oblog iz pločevine. Prednost naj ima uporaba fasadnih elementov nevrtalnih barv in tekstur kot so plošče iz pranega
betona (kulir), obešene fasadne plošče, ki ustvarjajo vtis
zadržanosti in urejenosti celotne cone.
Vidni poudarki naj bi bili bolj izraziti le na vhodih v
poslovne dele in pri napisih oziroma napisnih tablah grafičnega označevanja v coni. Fasade poslovnih in trgovskih
objektov, ki zahtevajo večje površine stekla naj bodo zasenčene s senčili iz lahkih kovinskih mrež.
Obvezno je treba upoštevati zunanje gradbene črte in
odmike od parcelne meje, dovoljena so le odstopanja od
začrtanih gradbenih linij navznoter pri poznejših prezidavah
ali dozidavah objektov vendar do meje dovoljenih odmikov
od robov parcele (min. 4m).
– Obstoječi objekti: splošne usmeritve za stavbni
otok A, Elektro, Tiskarna in Intertob
Določijo se usmeritve za adaptacije in preoblikovanje:
prezidave in dozidave se prilagajo obstoječi gradnji z upoštevanjem oblikovnih značilnosti posameznih sklopov obstoječih objektov: velikosti objektov, smeri pozidave, gradbene
linije in z usklajevanjem s sedanjimi uporabniki oziroma lastniki.
Ravno tako, se določijo usmeritve za postavitev novih
objektov, usmeritve glede vrste in vsebine posegov v pro-
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stor, sprememba obstoječe namembnosti objekta, ureditvena enota, gradbena enota, glavna stavba, gradbena linija,
glavna fasada, spremembe funkcionalnih zemljišč.
– Obstoječi objekti: posebne usmeritve za stavbni
otok A
Za območje obstoječih objektov Livada (stavbni otok A)
se uredi komunalna infrastruktura in določijo se usmeritve za
adaptacije in preoblikovanje: prezidave in dozidave se prilagajo obstoječi gradnji z upoštevanjem oblikovnih značilnosti
posameznih sklopov obstoječih objektov: velikosti objektov,
smeri pozidave, gradbene linije in z usklajevanjem s sedanjimi uporabniki oziroma lastniki objektov.
Ravno tako, se določijo usmeritve za postavitev novih
objektov, usmeritve glede vrste in vsebine posegov v prostor, sprememba obstoječe namembnosti objekta, ureditvena enota, gradbena enota, glavna stavba, gradbena linija,
glavna fasada, spremembe funkcionalnih zemljišč.
– Stavbni otok B
Stavbni otok B obsega vstopno lokacijo v obrtno cono,
ki jo zaznamuje vogalni poslovno trgovski objekt kot ena od
lokalnih dominant v prostoru. Objekti morajo biti odprti proti
cesti, posebno pozornost je potrebno nameniti javnemu
programu v obcestnem delu objektov. Dostopa do lokacij
sta predvidena z Mirnopeške in dostopne ceste A0.
– Območje med severno obvoznico in železnico –
stavbna otoka C in D
Po kabliranju daljnovodov bo možna realizacija II. faze
in zazidava do bodoče regionalne ceste. Predvidena pozidava je oblikovno prilagojena obstoječim objektom v celotnem območju. Predvidena je možnost gradnje 10 novih
objektov.
– Stavbni otok C
Stavbni otok C obsega trikotno območje med parcelo
Elektro gospodarstva, severno obvoznico in cesto A1. Stavbni otok je razdeljen na štiri parcele. Na vsaki je predviden
objekt proizvodno obrtne dejavnosti. Objekti se odpirajo
proti severni obvoznici oziroma cesti A1. Znotraj stavbnega
otoka ni dovoznih cest. Vsi dovozi so urejeni s ceste A1 in
C. Gospodarski uvoz in interno parkiranje se uredijo na
parcelah.
– Stavbni otok D
Stavbni otok D obsega trikotno zemljišče med obvoznico, železniško progo in stavbnim otokom A. Na šestih parcelah je predvidenih šest pritličnih objektov pretežno proizvodno obrtne dejavnosti. Parcele so dostopne s cest D,
D1 in D2. Gospodarski uvoz in interno parkiranje se uredi
na parceli.
– Tehnični elementi za zakoličevanje objektov
Izhodišča za zakoličbo objektov visokogradenj in nizkogradenj so obstoječi objekti visokogradenj, obstoječe parcelne meje, osi novoprojektiranih cest in nove parcelne
meje, po podanem vrstnem redu na osnovi obstoječe poligonske mreže. Toleranc pri obveznih odmikih ni.
– Usmeritve za zunanjo ureditev
Notranje komunikacije v območjih obstoječih gradenj
so delno obstoječe, ki se dodatno rekonstruirajo. Za nova
območja se uredijo nove komunikacije, vse ureditve se izvajajo po usmeritvah tega ureditvenega načrta.
Ogrodje za urejanje odprtega prostora tvorijo robovi
območja, omrežje cest in dovozov ter za rabo neugodni
ostanki parcelacije v ogljiščih posameznih stavbnih otokov.
Te površine so v javni lasti in skupni rabi in jih je
mogoče celovito oblikovati in enotno urejati. Glavni motiv
območja predstavlja osrednja cesta s krožiščema, ob kateri
je predviden (dvojni) drevored visokoraslih dreves (javor), ki
se razvejajo še na javna parkirišča vzdolž roba nasipa severne obvoznice.
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– Združevanje parcel
Kolikor velikost ene lokacije investitorju ne zadošča, je
možno združevanje več parcel v eno, z ustrezno prilagoditvijo infrastrukture. Na povečani parceli je možno zgraditi večji
poslovni objekt na podlagi aditivnega združevanja osnovnega elementa gradnje. Investitor, na katerega pobudo se
združujejo posamezne parcele, prevzame vse stroške izgradnje infrastrukture, prestavitev že zgrajenih vodov in nove
parcelacije.
– Rušitve objektov
Pred predvideno gradnjo se v celoti odstrani obstoječa
stanovanjska hiša s pomožnimi objekti na vstopu v kompleks
Livada, izvede se nadomestna hiša izven območja obrtno
industrijske cone. Nedovoljena gradnja ob objektu št. 9 se v
celoti odstrani.
– Tolerance
Pri realizaciji tega projekta so dopustna manjša odstopanja, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in
drugih ugotovitev poiščejo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve.
5. ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA
Koncept prometnega urejanja temelji na navezavi na
obstoječe omrežje. Do območja je izvedena dostopna cesta
z regionalne ceste III. reda št. 651 Trebnje – Novo mesto
(Bršljin) pri RTP Bršljin. Ta ostaja tudi nadalje v funkciji, s
tem da se na regionalni cesti izvede dodatni pas za leve
zavijalce.
Končna prometna rešitev predvideva izvedbo priključka na severno obvoznico, in sicer:
· uvoz v območje kot pas za desne zavijalce
· izvoz iz območja ureditvenega načrta Livada za desne
zavijalce iz ceste D.
Priključek na severno obvoznico bo obravnaval samostojen prostorski izvedbeni načrt.
Vse obstoječe prometne povezave se rekonstruirajo in
uporabijo za dostope k lokacijam, nove interne ceste se
navezujejo na obstoječe in izvajajo po določilih tega ureditvenega načrta.
Za osrednje napajanje območja, ki poteka po drevorednih cestah A0 in A1 z obema krožiščema, se rekonstruira
obstoječa dostopna cesta. Z obstoječe Mirnopeške ceste
se uredi dostopna pot v stavbni otok B.
Na vhodu v območje se cesta A0 na krožišču razcepi v
ceste A1, ki je predvidena na zahodu stavbnega otoka A in
A2 (dostopna cesta do Intertoba in Granita) na vzhodu stavbnega otoka A. S ceste A1, ki se zaključi v drugem krožišču,
se odcepijo ceste A3, A4 in A5, ki se uredijo po že obstoječih utrjenih površinah s potrebnim dodatnim utrjevanjem in
korekcijam.
Drugo krožišče je predvideno ob severni obvoznici,
brez priključka nanjo. Skozi krožišče je projektirana cesta
C-D ter priključek ceste A5.
Cesta C-D poteka vzdolž severne obvoznice po robovih stavbnih otokov C in D. Med drevesi enostranskega
drevoreda se na severni strani ceste C-D vrstijo parkirni žepi
javnega parkirišča. V vzhodnem delu ob stavbnem otoku D
sta predvidena odcepa D1 in D2 in uvoz/izvoz za enostransko javno parkirišče ob cesti D. Jugovzhodno od drugega
krožišča se med cestama A1 in A5 uredi javno parkirišče z
dvostranskim parkiranjem.
Ob cestah se urejajo parkirni in manipulacijski prostori.
Realizacija pozidave v stavbnih otokih C in D in zazidava do
bodoče regionalne ceste bo možna po kabliranju dalnjovodov (II. faza).
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6. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMREŽIJ
Objekti in naprave v območju se priključujejo na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo mesta.
– Vodovod
V območje se prepove umeščanje dejavnosti, ki potrebujejo večje količine tehnološke vode, kot jih dovoljuje hidravlični izračun za vodooskrbo celotnega območja. Območje ureditvenega načrta je vezano na primarno vodovodno omrežje Novega mesta preko primarnega cevovoda PVC
160x10, ki poteka jugovzhodno od območja kasarn. Vodovodno omrežje cone se zanka od obstoječega priključka, ki
ga je potrebno rekostruirati. Vodovod poteka ob notranjih
cestah v bankini cest, 1m od roba asfalta. Vse vode, razen
priključnih, vodimo v javnih površinah. Priključek izvedemo
preko kontrolnega vodomernega jaška. Priključevanje izvede JP Komunala Novo mesto.
– Kanalizacija
Kanalizacija se priključuje na obstoječo kanalizacijo, ki
je zgrajena v območju kasarne ter se nato naveže na javno
kanalizacijsko omrežje. Izvede se jo v ločenem sistemu z
odvodom fekalnih odpadnih voda v javno kanalizacijo pri
Intertobu Novo mesto priključni jašek št. 1230, ki je na
vhodu kompleksa Intertob. Tehnološko vodo je prepovedano izpuščati v kanalizacijo. Dejavnosti, pri katerih se pojavlja
tehnološka voda v večjih količinah morajo imeti lastni sistem
čiščenja preko kontrolnega jaška v meteorno kanalizacijo z
izpustom vode v potok. Meteorno vodo zaradi višinskih razmer ne priključujemo na obstoječo meteorno kanalizacijo in
se preko novega izpusta odvaja v Bršljinski potok.
– Fekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija cone se izvede v obliki krakov z
zbirnim kanalom v cesti. Fekalni kanali potekajo po sredini
cestišča v povprečni globini 1.50 m. Poleg njih se v vertikalnem zamiku ca. 0.50 m položijo cevi za meteorno kanalizacijo.
– Meteorna kanalizacija
Meteorna kanlizacija je zasnovana enako kot fekalna,
to je krakasto. Meteorne kanale vodimo po internih cestah
vse do kanala MK0 in iztoka v Bršljinski potok. V tem območju so predvideni samo skladiščni prostori in take dejavnosti, kjer v tehnološkem postopku ni predvidena uporaba
tehnoloških voda, ali dejavnosti, ki zagotavljajo čiščenje tehnološke vode skladno z zakonom o vodah in jo lahko spuščajo v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode s parkirišč se
obvezno odvaja v kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob.
– Elektrika
Območje je v bližini RTP Bršljin. Predvidi se postavitev
nove trafo postaje ustrezne moči. 20 kV dalnjinovode se v
obravnavanem območju v II. fazi izvedbe kablira. NNO in
VNO se izvede v elektrokabelski kanalizaciji.
Elektroenergetsko omrežje v območju UN se izvede
kombinirano, in sicer se za glavni razvod ob cesti predvidi
elektrokabelska kanalizacija. Od trafo postaje se posamezne kable najprej uvede v kanalizacijo, nato pa preko križnih
jaškov vodi zemeljsko do posameznih objektov. Skupaj bo
moč trafo postaje v končni fazi 1630 kw, s tem da je potrebno predvideti prostor za eventuelno povečavo moči transformatorjev še za nadaljnih 230 kW.
– Elektrokabelska kanalizacija
Elektrokabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi.
Kanalizacijo se polaga v globino 80 cm. Jaške se projektira
na maksimalno razdaljo 45 m, priporočljiva medsebojna
oddaljenost je 40 m. Pri vsakem jašku se predvidi tudi
svetilka.
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– Javna razsvetljava
V območju ureditvenega načrta je predvidena klasična
javna razsvetljava. Razporeditev svetilk je razvidna iz zbirne
situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40m.
– Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnem dotiku s previsoko
napetostjo se izvede ničenje.
– TK omrežje
TK omrežje se bo navezalo na ATC Novo mesto preko
novega primarnega razvoda, ki bo potekal ob predvidenem
optičnem kablu. Na križišču dostopne ceste z internim cestam se predvidi kabelski razdelilnik. Kabel vodimo ob levi
strani ceste pod zemljo.
– Plin
Plinovodno omrežje je izvedeno do območja UN. Predvidi se razpeljava plinovodnega omrežja ob regionalni cesti
po posebni študiji. Celotno območje ureditvenega načrta se
priključuje na plinovodno omrežje Novega mesta. V območju se predvidi delovni tlak 1 bar, ki ga upoštevamo tudi v
plinovodnem razvodu za območje cone.
– Ogrevanje
Posamezni investitorji bodo individualno razreševali
ogrevanje objektov, ki je odvisno tudi od vrste dejavnosti.
Predvideno je, da vsak investitor zgradi lastno kurilnico. V
primeru ogrevanja na plin se upošteva DVGW predpise, v
primeru ogrevanja na tekoča goriva je možna gradnja vkopanih cistern.
– Odpadki
Odpadki se zbirajo po vrstah, in sicer se predvidijo za
nadaljnjo uporabo kot sekundarne surovine. Komunalne odpadke se zbira v posebnih zabojnikih in se jih odvaža na
komunalno deponijo v Leskovec. Lokacija zabojnikov mora
imeti zagotovljen kamionski dostop.
Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin se zbira
ločeno v okviru funkcionalnih zemljišč v posebnih zabojnikih
in se redno odvažajo v nadaljnjo predelavo.
Kolikor bodo pri posameznih dejavnostih nastopili posebni odpadki, ravnanje z njimi se rešuje skladno z veljavno
zakonodajo. Posebni odpadki bodo začasno skladiščeni na
z zakonom predpisanimi začasnimi skladišči, kar je dolžan
urediti vsak investitor posebej. Končna dispozicija odpadkov bo določena odvisno od vrste odpadka, skladno z državnim konceptom razreševanja problematike posebnih odpadkov.
7. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJA
Predlagane ureditve zagotavljajo z uvajanjem zelenih
površin, urejanjem komunalne infrastrukture in urejanjem
dostopnosti objektov in naprav zaposlenim v območju izboljšanje bivalnega in delovnega okolja. Predvidene ureditve so tako zasnovane, da so upoštevani zakonski normativi za ocenjene emisije v okolje. Ni predvidena posebna
obremenitev odpadnih voda in ni potrebno predhodno
čiščenje odpadnih voda zaradi omejitev dejavnosti v objekti. Na parkirnih površinah bo odvodnjavanje izvedeno preko lovilcev olj in maščob, potrebni posebni ukrepi med
gradnjo ali obratovanjem so izrecno navedeni in obvezni za
investitorje.
S tehničnimi ukrepi se zagotovi varstvo pri delu v objektih in na odprtem prostoru.
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Obstoječa stanovanjska hiša na vstopu v območje, ki
nima zagotovljenih z zakonom določenih bivalnih pogojev,
se odstrani. Sedanjim prebivalcem se zagotovi nadomestna
stanovanjska hiša izven območja ureditvenega načrta.
– Temeljenje in stabilnost tal
Vrednost dopustne obremenitve v apnencu je 500
k-Pa. Zaradi geomehanskih značilnosti se teren smatra kot
potresno stabilen, glede na potresno aktivnost spada območje v 8. stopnjo po MCS.
– Varstvo pred hrupom
Dejavnosti v območju se opravljajo v objektih in ne
povzročajo dodatnega povečanega hrupa v okolico. Za hrup,
ki ga bo povzročilo delo in promet na tlakovanih površinah
se izvede zasaditev in protihrupna ograja ob vzhodnih mejah
območja kompleksa betonarne proti potoku in stanovanjskim objektom. Dodatno se izvede zasaditev ob parkirišču
Tiskarne in Intertoba.
– Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z veljavno zakonodajo.
Za prašne delce, ki jih bo povzročilo delo in promet na
tlakovanih površinah se izvede zasaditev ob vzhodnih mejah
območja kompleksa betonarne proti potoku in stanovanjskim objektom. Dodatno se izvede zasaditev ob parkirišču
Tiskarne in Intertoba.
– Varstvo pred požarom
Zunanja ureditev objektov mora zagotavljati potrebne
dostope oziroma prometno ureditev ter ustrezati potrebam
gasilske intervencije. Do objektov morata biti zagotovljena
dovoza iz dveh neodvisnih smeri. Intervencija je možna z
obstoječih in predvidenih cest in javnih površin, upoštevati
je potrebno tudi druge pogoje in ukrepe, ki pomenijo preprečitev širjenja ali prenosa požara. Zaradi ogrevanja na plin
upoštevati DWG predpise.
8. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Obravnavana lokacija ni varovana, predstavlja zaključek in prehod urbanega tkiva v območje ostale rabe. Močno
degradiran prostor se sanira z vzpostavljanjem območja zelenih otokov, zasajenih z izključno avtohtonim grmovnicam
in drevesnim vrstam.
9. USMERITVE ZA RABO PROSTORA ZA OBRAMBO
IN ZAŠČITO
V območju urejanja ni objektov in naprav iz IV. poglavja
navodila za določanje in prikazovanje potreb obrambe in
zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94),
ravno tako glede ravnanja v skladu z uredbo o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) kljub predvidenemu povečanju števila zaposlenih ni potrebe po gradnji
zaklonišč.
10. ETAPNOST IZVAJANJA POSEGOV V PROSTOR
– I. faza: gradnja nadomestne stanovanjske hiše,
komunalna ureditev primarne infrastrukture
komunalna ureditev stavbnega otoka A
ureditve obstoječih objektov in gradnja novih na
komunalno urejenih zemljiščih
izvedba protihrupne zaščite na zahodni meji območja
– II. faza: priprava zemljišča in komunalna ureditev za stavbne otoke B, C in D
gradnja v stavbnih otokih B, C in D
Gradnja se izvaja tako, da širša okolica med izgradnjo
ne bo motena.
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11. GRAFIČNI PRIKAZ PROGRAMSKE ZASNOVE

Območje programske zasnove za ureditveni načrt za
obrtno industrijsko cono Livada je prikazano v kartografski
dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na karti PKN 1:5000 (list Novo mesto 36).
3. člen
(kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, in sicer karta TK 1:25000
Novo mesto 031-1-4, v sklopu kart I. Zasnova kmetijstva,
gozdarstva, rudnin in območij za poselitev – list št.16, z
vrisom novih stavbnih zemljišč.
Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na PKN 1:5000,
in sicer:

– na listih Novo mesto 36, 37, 46, 47 in listu Mokronog 49 se vrišejo nova stavbna zemljišča za potrebe individualne gradnje,
– na listu Novo mesto 36 se prikaže območje ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada.
Programska zasnova za ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada je kot priloga sestavni del srednjeročnega družbenega plana občine.
Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta izdelana v 5 izvodih, ki jih hranijo:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora (3)
– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1),
– MOP, Urad za prostorsko planiranje (1).
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4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-13/1997-1200
Novo mesto, dne 24. julija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc dr. med. l. r.

OSILNICA
3079.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Kočevje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Osilnica – dopolnitev 1998

Na podlagi 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni
list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99), 43. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list SR Slovenije, št.18/84 in
15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) je občinski svet na 4. redni seji dne
12. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenega plana Občine Kočevje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Osilnica – dopolnitev 1998
1. člen
(uvodna določba – razlog za spremembe in dopolnitve)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
programske zasnove za izdelavo lokacijskega načrta Lokalna cesta Kočevska Reka – Osilnica, odsek Dragarji – Zg.
Čačič, sprejete v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje
1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Kočevje za
obdobje 1986 do leta 1990 za območje Občine Osilnica –
dopolnitev 1996 (Uradni list RS, št. 59/97).
2. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
V poglavju 6.6. PROGRAMSKE ZASNOVE se pod točko A. Programska zasnova za izdelavo lokacijskega načrta
Lokalna cesta Kočevska Reka- Osilnica, odsek Dragarji-Zg.
Čačič spremeni naslov programske zasnove, ki glasi:
A. Programska zasnova za izdelavo lokacijskega načrta
ceste Osilnica – Kočevska Reka, odsek Dragarji – Zg.
Čačič, besedilo programske zasnove pa se v posameznih
točkah spremeni in dopolni (v celoti ali delu besedila) in
sicer:
V točki 1. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA, podtočki 1.1.Splošno se začetni del prvega stavka spremeni
tako, da glasi: “Cestna povezava Osilnice z zaledjem….“
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Dolžina cestnega odseka se v predzadnjem stavku, to
je 6,2 km, nadomesti z “… 4,96 km …“
Naslov podtočke 1.2. Površina in meja urejanja se
nadomesti z “1.2. Območje urejanja“, samo besedilo pa v
celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
“V ureditveno območje lokacijskega načrta so vključene naslednje parcele oziroma deli parcel s parc.št. -v območje izključne rabe: 2215/12, 2215/11, 2215/4,
2215/3, 2215/6, 2221, 2222, 2215/5, 2228, 2227,
2232/1, 2232/2, 3542, 2214/1, 2231, 2183, 2186,
2185, 2184, 2182, 2181, 2169, 2174, 2170, 2168,
2167, 2233, 3545, 2518, stp. 127, 2535/1, 2534,
2536, 2537, 2564, 2563, stp. 122, 3546, 2555, 2556,
2557, stp. 120, 2562, 2569, 2566, stp. 121, 2565,
2564, 2557, stp. 120, 2562, 2569, 2566, stp. 121,
2565, 2564, stp. 123 vse k.o. Osilnica; -v območje omejene rabe pa parc.št.: 2215/12, 2215/11, 2215/4, 2215/3,
2215/6, 2221, 2222, 2215/5, 2228, 2227, 2226,
2232/2, 2232/1, 2214/1, 3542, 2231, 2206, 2188,
2187, 2186, 2185, 2184, 2181, 2183, 2182, 2175,
2174, 2170, 2169, 2168, 2167, 3545, 2233, 2518,
2524, 2534, 2532, 2533, 2536, 2537, 2564, stp.125/2,
2563, stp.122, stp.123, 3546, 2566, 2565, stp.121,
2569, stp.119, 2562, stp.120, 2557, 2556, 2555, 2531,
stp.127, 2535/1 iste k.o.
Besedilo prvega odstavka točke 2. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU se v celoti nadomesti
z naslednjim besedilom:
“Trasa novega cestnega odseka Dragarji – Zg. Čačič
se v km 0,00 začne z rekonstrukcijo obstoječe gozdne
ceste vse do km 0,565, kjer se oblikuje T križišče z deviacijo gozdne ceste. Cesta se nato nadaljuje po gozdnih površinah. Pod vrhom Borovske gore se preko treh serpentin
spusti do Bezgarske planine, prečka planoto po naravnem
grebenu in se nadaljuje po gozdu. Nad Strmo rebrijo, v km
1,925, se na desni strani ceste zgradi počivališče. Cesta
nato preko petnajstih serpentin premaga pobočje Strme
rebri in se po blagem pobočju pod Glavico spusti proti
naselju Zg. Čačič, kjer se priključi na obstoječo cesto. V
območju priključitve se v km 4,910 poruši stara nenaseljena
stanovanjska hiša (zgrajena na zemljišču parc.št. stp. 122
k.o. Osilnica) in uredi priključek za naselje Sp. Čačič.“
V točki 3. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
se v drugem stavku največji dovoljeni vzpon (12%) nadomesti z “…13,5%.“
V točki 4. TANGENCE CESTE Z INFRASTRUKTURNIM OMREŽJEM, podtočki 4.1. Komunalna infrastruktura,
prvi alinei z naslovom Varstvo vodnih virov in vodnogospodarske ureditve se celotno besedilo zamenja z novim, ki
glasi:
“Meteorne vode s cestišča se v območju apnencev
spelje po asfaltni muldi, v območju dolomitne osnove pa se
naj pod asfaltno muldo izvede tudi vzdolžna drenaža in na
mestih globokih hudourniških grap tudi prečna drenaža. Vse
vode se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo in vodi
do objektov za prečiščevanje. Prečiščena voda nato izteče v
teren preko kamnitih drč.
V času gradnje mora investitor zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi.“
V podtočki 4.2. Električno omrežje se besedilo nadomesti z naslednjim: “Tangenc električnega omrežja ni.“
Besedilo točke 5. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO,
URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE se v celoti
nadomesti z naslednjim besedilom:
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“Odbojne ograje na cesti naj bodo lesene z jekleno
ojačitvijo in naj ne presegajo višine 0,80 m.
Na jasi nad Strmo rebrijo se uredi počivališče, pri čemer se naj čimbolj ohranjata naravni relief in obstoječa vegetacija.
Reliefno oblikovanje nasipov in usekov naj se izvede v
skladu z obstoječo morfologijo terena, tako da se vkopne in
nasipne brežine speljejo v raščeni teren z zaokrožitvami. Na
stabilnejših delih naj znašajo nagibi vkopnih brežin od 3:1
do 1:1, na preostalih delih trase pa 2:3, kar omogoča
vegetacijsko utrjevanje tal. Brežine naj ne bodo povsem
poravnane in geometrijsko pravilne ter izvedene v popolnoma enakem naklonu, pač pa naj se prilagajajo okoliškemu
terenu. Kjer ni možno oblikovanje brežin v ustreznih naklonih, se naj izvedejo oporni zidovi v naravnem kamnu z uporabo materiala, izkopanega na trasi, ali pa v betonu in z oblogo
iz naravnega kamna.
Brežine vkopov in nasipov se vegetacijsko utrdijo. Zasaditve je treba izvajati v skladu z značilnostmi krajinskega
vzorca, tako da se na stikih trase z gozdom ponovno vzpostavi gozdni rob z uporabo avtohtonih drevesnih in grmovnih
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vrst. Pri zasaditvah se naj upoštevajo načela optičnega vodenja in preglednost ceste.
Vegetacija se lahko odstrani le tam, kjer bo to res nujno
potrebno zaradi izvedbe trase in organizacije gradbišča.“
Besedilo točke 7. FAZNOST IZVAJANJA se nadomesti
z naslednjim besedilom:
“Gradnja ceste je predvidena v dveh fazah:
– 1. faza gradnje se začne v naselju Zg. Čačič z ureditvijo ceste skozi naselje in se nato nadaljuje frontalno po
gozdni cesti v pobočju Strme rebri. Gradnja se zaključi nad
Strmo rebrijo.
– 2. faza se nadaljuje proti priključitvi trase na gozdno
cesto. V tej fazi se zaključi tudi finalni sloj 1. faze ter vsa
zaključna dela v drugi fazi, vključno z izvedbo meteorne
kanalizacije, počivališča ter ureditvijo okolice ob trasi in
sanacijo gozdnega roba.
Dovoljena je tudi drugačna zaporednost gradnje, glede
na možnosti zagotovitve finančnih sredstev in organizacijo
gradbišča.
V točki 8. GRAFIČNI PRIKAZ se grafični prikaz obravnavanega cestnega odseka nadomesti z naslednjim:
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Št.

3. člen
(kartografski del in dokumentacija k dolgoročnemu in
družbenemu planu)
Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in družbenemu planu občine in sicer list V – Zasnova prometnega
omrežja (M 1:25000) ter kartografska dokumentacija, karti
Kočevje 21 in 31 (PKN 1:5000) z vrisom območja spremenjene trase cestnega odseka Dragarji – Zg. Čačič.
4. člen
(hramba grafičnih prilog)
Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in družbenemu planu iz prejšnjega člena odloka
je izdelana v 4 izvodih, ki jih hranijo: Občina Osilnica (2),
Upravna enota Kočevje (1) ter Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (1).
5. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 001-255/99
Osilnica, dne 12. junija 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

3080.

Odlok o lokacijskem načrtu poteka ceste
Osilnica – Kočevska Reka, odsek Dragarji – Zg.
Čačič

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine
Osilnica na 4. redni seji dne 12. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu poteka ceste Osilnica –
Kočevska Reka, odsek Dragarji – Zg. Čačič
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega
plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Občine Osilnica – dopolnitev 1996
(Uradni list RS, št, 59/97 in …/99) sprejme lokacijski načrt
poteka ceste Osilnica – Kočevska Reka, odsek Dragarji –
Zg. Čačič (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
Lokacijski načrt je v novembru 1998 izdelal TOPOS,
d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. LN-51/98. Vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje
obravnavanega cestnega odseka, na lego, potek, zmogljivost in velikost ter oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
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II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
2. člen
V ureditveno območje lokacijskega načrta so vključene
naslednje parcele oziroma deli parcel:
– v območje izključne rabe parc.št.: 2215/12,
2215/11, 2215/4, 2215/3, 2215/6, 2221, 2222,
2215/5, 2228, 2227, 2232/1, 2232/2, 3542, 2214/1,
2231, 2183, 2186, 2185, 2184, 2182, 2181, 2169,
2174, 2170, 2168, 2167, 2233, 3545, 2518, stp. 127,
2535/1, 2534, 2536, 2537, 2564, 2563, stp. 122,
3546, 2555, 2556, 2557, stp. 120, 2562, 2569, 2566,
stp. 121, 2565, 2564, 2557, stp. 120, 2562, 2569,
2566, stp. 121, 2565, 2564, stp. 123 vse k.o. Osilnica;
– v območje omejene rabe parc.št.: 2215/12,
2215/11, 2215/4, 2215/3, 2215/6, 2221, 2222,
2215/5, 2228, 2227, 2226, 2232/2, 2232/1, 2214/1,
3542, 2231, 2206, 2188, 2187, 2186, 2185, 2184,
2181, 2183, 2182, 2175, 2174, 2170, 2169, 2168,
2167, 3545, 2233, 2518, 2524, 2534, 2532, 2533,
2536, 2537, 2564, stp.125/2, 2563, stp.122, stp.123,
3546, 2566, 2565, stp.121, 2569, stp.119, 2562,
stp.120, 2557, 2556, 2555, 2531, stp.127, 2535/1
iste k.o.
Del prestavljenega tt zračnega voda poteka izven območja lokacijskega načrta preko zemljišč s parc.št. 2206,
2214/1 in 2231 k.o. Osilnica.
Za začasno odlaganje odvečnega materiala so predvidene štiri deponije, na zemljiščih s parc. št.: (1) 762, 763,
764, 766, 768, 769, 922 in 924/1; (2) 712, 713, 717,
718/2 in 932/1; (3) 1078/3 in 1080/1; (4) 1080/73,
1080/74, 1080/75, 1080/76, 1080/77 in 1080/78, vse
k.o. Borovec.
Območje urejanja s tem lokacijskim načrtom obsega
cca 12,73 ha površin, od tega je cca 7,68 ha površin
izključne rabe (cestno telo).
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO-TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA
3. člen
Funkcija območja:
Območje lokacijskega načrta iz 2. člena tega odloka je
namenjeno gradnji ceste Osilnica-Kočevska Reka na odseku Dragarji –Zg. Čačič v dolžini 4.963 km in vključuje:
(1) cestno telo z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (vkopi in nasipi, opornimi zidovi, deviacijami poti, priključkom na regionalno cesto R 391, odsek Borovec-Dragarji in priključkom za naselje Sp. Čačič, objekti za prečiščenje meteornih vod, počivališčem, prestavitvijo tt zračnega voda) – območje izključne rabe;
(2) ureditve obcestnega prostora vključno z rekultivacijo zemljišč in vzpostavitvijo novega gozdnega roba – območje omejene rabe.
4. člen
Cesta:
Trasa novega cestnega odseka Dragarji – Zg. Čačič se
v km 0,00 začne z rekonstrukcijo obstoječe gozdne ceste
vse do km 0,565, kjer se oblikuje T križišče z deviacijo
gozdne ceste. Deviacija gozdne ceste se izvede v makadamu, v dolžini 80 m. Ostali del cestnega odseka predstavlja
novogradnjo in poteka pretežno po gozdnih površinah. Pod
vrhom Borovske gore se preko treh serpentin spusti do
Bezgarske planine, prečka planoto po naravnem grebenu in
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se nadaljuje po gozdu. Nad Strmo rebrijo, v km 1,925, se
na desni strani ceste zgradi počivališče. Cesta nato preko
petnajstih serpentin premaga pobočje Strme rebri in se po
blagem pobočju pod Glavico spusti proti naselju Zg. Čačič,
kjer se priključi na obstoječo cesto. V območju priključitve
se v km 4,910 poruši stara nenaseljena stanovanjska hiša
(zgrajena na zemljišču parc.št. stp. 122 k.o. Osilnica) in
uredi priključek za naselje Sp. Čačič.
Glede na pričakovan prometni volumen (zadržanje oziroma vračanje prebivalcev v teh kraje, možnosti razvoja stacionarnega in tranzitnega turizma) je cesta uvrščena v IV. –
V. prometni razred.
Največji vzdolžni sklon trase je 13,5%, v območju serpentin pa znaša 5%. Najmanjši horizontalni radij je 30 m. V
območju serpentin je najmanjši horizontalni radij glavnega
krožnega loka 10, priključnega krožnega loka pa 30 m.
Vertikalni in horizontalni elementi cestnega odseka so
načrtovani za računsko hitrost 40 km/h.
Projektirani normalni prečni profil ceste zanaša 7,0 m,
to je širina cestišča 2x 2,50 m z obojestransko utrjenima
bankinama po 0,75 m in asfaltno muldo širine 0,50 m.
Pri prečnem profilu se upošteva minimalni prečni nagib
v premi 2,5%, maksimalni pa 7,0%. Razširitve prečnega
profila se izvedejo skladno s točko 7.3. pravilnika o temeljnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati javne ceste in njihovi
elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni
list SFRJ, št. 35/81).
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Odbojna ograja ceste:
Vse odbojne ograje na cesti so v leseni izvedbi z jekleno ojačitvijo in ne presegajo višine 0,80 m.
6. člen
Počivališče:
Jasa nad Strmo rebrijo, desno od ceste, se izkoristi za
počivališče. Uredi se kot parkirni prostor za največ pet osebnih vozil in en avtobus, v ostalem delu pa kot prostor za
počitek. Pri namestitvi klopi za sedenje, košev za smeti,
informativne table in eventualnih drugih ureditev se naj čimbolj ohranja naravni relief in obstoječo vegetacijo. Nove
zasaditve naj upoštevajo avtohtone drevesne in grmovne
vrste in značilen (obstoječ) vzorec zasaditve.
7. člen
Posegi v obcestni prostor:
Pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo (PGD in PZI) je treba izdelati podrobnejše
krajinske rešitve oblikovanja reliefa, posebnih ureditev in
zasaditve. Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti
morajo biti v skladu z izhodišči lokacijskega načrta in morajo
upoštevati krajinske značilnosti prostora.
Pri projektantskem nadzoru na terenu naj se zagotovi
tudi sodelovanje krajinskega arhitekta.
8. člen
Oblikovanje reliefa:
Reliefno oblikovanje nasipov in usekov naj se izvede v
skladu z obstoječo morfologijo terena, tako da se vkopne in
nasipne brežine speljejo v raščeni teren z zaokrožitvami.
Porušene cone ob gradnji je treba takoj zaščiti s sidrano
mrežo in izvesti biološko-inženirske ukrepe. Na stabilnejših
delih naj znašajo nagibi vkopnih brežin od 3:1 do 1:1, na

Uradni list Republike Slovenije
preostalih delih trase pa 2:3, kar omogoča vegetacijsko
utrjevanje tal. Brežine naj ne bodo povsem poravnane in
geometrijsko pravilne ter izvedene v popolnoma enakem
naklonu, pač pa naj se prilagajajo okoliškemu terenu. Kjer ni
možno oblikovanje brežin v ustreznih naklonih, se naj izvedejo oporni oziroma podporni zidovi v naravnem kamnu
(kamnite zložbe) ali pa v betonu in z oblogo iz naravnega
kamna. Pri naklonu brežine 1:1 se izvede roliranje nasipa.
Pri izvedbi zidov se naj uporabi material, izkopan na trasi.
Strmejše brežine vkopov in nasipov se zaščiti s sidrano mrežo in senenim nastiljem, položnejše se humusira in
zatravi.
9. člen
Objekti:
Oporni oziroma podporni zidovi ter kamnite zložbe in
rolirani nasipi so skladno s pogoji za oblikovanje iz prejšnjega člena predvideni v naslednjih stacionažah: od km 0.041
do 0.072 – kamnita zložba; od km 0.072 do 0.90 in od km
0.140 do 0.183 – roliranje nasipa; od km 0.190 do 0.212
– kamnita zložba; od km 0.212 do 0.270 – roliranje nasipa;
od km 0.374 do 0.392- AB oporni zid; od km 0.770 do
0.811 – roliranje nasipa;
od km 1.210 do 1.230, od km 1.457 do 1.491 in od
km 2.016 do 2.058- AB podporni zid; od km 2.611 do
2.650 – AB oporni zid; od km 2.690 do 2.715 – kamnita
zložba; od km 2.980 do 3.012, od km 3.080 do 3.137, od
km 3.152 do 3.311, od km 3.381 do 3.397, od km 3.453
do 3.498, od km 3.536 do 3.576, od km 3.613 do 3.695,
od km 3. 635 do 3.674, od km 3. 692 do 3.720, od km 3.
740 do 3.813- AB oporni zid; od km 3.825 do 3.955, od
km 3.901 do 4.015 in od km 4.031 do 4.136 – AB podporni zid; od km 3.973 do 3.993 – roliranje nasipa; od km
4.080 do 4.162- AB oporni zid; od km 4.174 do 4.270, od
km 4.360 do 4.377 in od km 4.397 do 4.454 – AB podporni zid; od km 4.442 do 4.456 – AB oporni zid; od km
4.454 do 4.555- kamnita zložba; od km 4.555 do 4.592 AB podporni zid; od km 4.595 do 4.792- AB oporni zid; od
km 4.636 do 4.652- roliranje nasipa; od km 4.719 do
4.731- AB podporni zid in od km 4.880 do 4.950 ter od km
4.925 do 4.940 – AB oporni zid.
10. člen
Jame:
Možne pojave kavern, kraških jam in brezen pri odpiranju trase je treba začasno zavarovati in obvestiti pristojno
strokovno službo, ki bo podala ustrezno tehnično rešitev.
11. člen
Zasaditve in oblikovanje gozdnega roba:
Brežine vkopov in nasipov se vegetacijsko utrdijo. Zasaditve je treba izvajati v skladu z značilnostmi krajinskega
vzorca, tako da se na stikih trase z gozdom ponovno vzpostavi gozdni rob z uporabo avtohtonih drevesnih in grmovnih
vrst. Pri zasaditvah se naj upoštevajo načela optičnega vodenja in preglednost ceste.
Vegetacija se lahko odstrani le tam, kjer bo to res nujno
potrebno zaradi izvedbe trase in organizacije gradbišča.
12. člen
Ureditev pešpoti:
Po izgradnji ceste se naj na poteku od Zg. Čačiča do
počivališča na Lazih predvidi izpeljava pešpoti. Predvidoma
bo potekala v koridorju ob cesti, zaradi različno razgibanega
in strmega terena pa na nekaterih delih tudi izven območja
urejanja (tudi območja omejene rabe). Potek pešpoti ni predmet tega lokacijskega načrta; zanjo se izdela posebna,
ustrezna dokumentacija.
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V. UKREPI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
13. člen
Odvajanje vode s cestišča:
Meteorne vode s cestišča se v območju apnencev
spelje po asfaltni muldi, v območju dolomitne osnove pa se
na naj pod asfaltno muldo izvede tudi vzdolžna drenaža, na
mestih globokih hudourniških grap pa tudi prečna drenaža.
Vse vode se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo in
vodi do objektov za prečiščevanje (lovilce olj). Prečiščena
voda nato izteče v teren preko kamnitih drč.
14. člen
Tangence komunalnih naprav:
Zračni vod tt linije se na tangiranih odsekih prestavi na
traso, opredeljeno v grafičnem delu lokacijskega načrta.
15. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki:
Na počivališču se postavijo koši za smeti ter zabojnik.
Zagotovljen mora biti najmanj enkrat tedenski odvoz na komunalno deponijo.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
16. člen
Varovanje vodnih virov:
Za varovanje vodnih virov se meteorne vode s cestišča
vodijo po meteorni kanalizaciji v objekte in naprave za prečiščevanje vode, pogojevane v 13. členu tega odloka in
lokacijsko prikazane v grafičnih prikazih. Izpust prečiščenih
vod se lahko izvede v teren.
V času gradnje mora investitor zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi.
V primeru nezgode je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih delavcev.
Prevoz nevarnih snovi je na zgrajenem odseku ceste
prepovedan. V izjemnih primerih mora naročnik zagotoviti
prevoz na način, ki bo preprečil eventualno izlitje nevarnih
snovi in zanj predhodno pridobiti dovoljenje pristojnih strokovnih oziroma upravnih služb.
17. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov:
Gradnja na gozdnih območjih (gozdu in gozdnem prostoru) mora čim manj posegati v prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov in
gradnje objektov). Za eventualne posege izven območja
lokacijskega načrta je potrebno predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
Pred pričetkom gradnje oziroma pripravljalnih del, ko je
trasa ceste že označena na terenu, mora gozdar pred izvajanjem sečnje označiti drevesa za posek. Sečnjo lesa na trasi
morajo izvajati izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika o
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v
gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94).
V času gradnje mora biti preprečeno vsako nepotrebno
zasipavanje in odstranjevanje podrasti. Zaradi gradnje prizadeti, novo nastali gozdni rob mora biti po končanih delih
saniran skladno s pogoji 8. in 11. člena tega odloka.
18. člen
Zagotavljanje potresne varnosti:
Pri načrtovanju ceste in ostalih ureditev je potrebno
upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi
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gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS št.
18/63) za območje seizmične intenzitete VI. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.
19. člen
Viški nasipnega materiala:
Kamniti material iz vkopov, ki je primeren za gradnjo
nasipov, kamnitih zidov, izravnave spodnjega ustroja zasipa
kaštnih zložb, tlakovanje vodnih drč ter oblaganje betonskih
zidov, se naj uporabi pri gradnji tega cestnega odseka,
odvišni pa na odseku rekonstrukcije ceste Osilnica – Zg.
Čačič. Novogradnja in rekonstrukcija cestnih odsekov se
naj zato časovno uskladita.
Odvišni material (drobljeni) se naj deponira na začasnih
deponijah, ki so s tem lokacijskim načrtom predvidene ob
cesti Ravne-Dragarji. Material se uporabi za vzdrževanje
gozdnih cest.
VII. ETAPNOST GRADNJE
20. člen
Gradnja po tem lokacijskem načrtu je predvidena v
dveh etapah:
– 1. etapa gradnje se začne v naselju Zg. Čačič z
ureditvijo ceste skozi naselje in se nato nadaljuje frontalno
po gozdni cesti v pobočju Strme rebri. Gradnja se zaključi
nad Strmo rebrijo.
– 2. etapa se nadaljuje proti priključitvi trase na gozdno
cesto. V tej fazi se zaključi tudi finalni sloj 1. etape ter vsa
zaključna dela v drugi etapi, vključno z izvedbo meteorne
kanalizacije, počivališča ter ureditvijo okolice ob trasi in
sanacijo gozdnega roba.
Dovoljena je tudi drugačna zaporednost gradnje, glede
na možnosti zagotovitve finančnih sredstev in organizacijo
gradbišča.
Zaradi usklajevanja gradnje na odsekih izven območja
lokacijskega načrta in s tem povezane etapnosti naj se način, tehnologija in etapnost gradnje natančneje definira v
tehnološkem projektu, ki bo sestavni del projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo (PGD in PZI).
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV
IN UPRAVLJALCA CESTE
21. člen
Investitor in izvajalci morajo pri gradnji ceste:
– vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje te ceste ali
uporabe pri gradnji kakorkoli poškodovane, sanirati oziroma
povrniti v prvotno stanje;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem odseku v
Zgornjem Čačiču ter na gozdni povezavi Dragarji – Borovska gora v takem obsegu, da se prometna varnost zaradi
graditve te ceste ne bo poslabšala;
– urediti in protiprašno zaščititi pred pričetkom izgradnje vse lokalne ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale
kot pot na gradbišče;
– pri gradnji uporabiti ustrezno tehnologijo, ki bo preprečila morebitne erozijske procese;
– pred posekom drevja na bodoči trasi obvestiti Zavod
za gozdove Slovenije, OE Kočevje zaradi označitve drevja;
– promet v času gradnje organizirati tako, da bo možen
dostop na zaledne pašniške in gozdne površine;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve ali obratovanja ceste.
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22. člen
Upravljalec ceste mora za spremljanje vplivov nove ceste na okolje v času gradnje in obratovanja zagotoviti izvajanje monitoringa in sicer:
1. v prvih dveh letih po izgradnji ceste s terenskimi
ogledi po močnejših padavinah ali po daljšem obdobju padavin spremljati morebitne premike zemljin, rušenje reliefa
in vse ostale dejavnike, ki bi kazali na to, da teren ni ustrezno stabiliziran ali da zidovi in nasipi niso stabilizirani. Če se
pojavi erozija, je potrebno zagotoviti ustrezne sanacijske
ukrepe ter nato nove rešitve in ukrepe;
2. meritve hrupa v času intenzivne gradnje, prve meritve v času njenega poskusnega obratovanja ter meritve hrupa vsaj enkrat vsako peto koledarsko leto po začetku obratovanja ceste. Monitoring hrupa mora obsegati meritve ravni
hrupa v stanovanjskem okolju, preverjanje prometnega režima in uspešnosti morebitnih omilitvenih ukrepov.
3. v času intenzivne gradnje na merilnem mestu na
območju zaselka Zgornji Čačič meritve onesnaženosti zraka
(prašnih usedlin).
4. v času gradnje preverjati tehnične brezhibnosti vozil
in gradbene mehanizacije ter izvajati nadzor nad uporabo
goriv ter motornih in strojnih olj, gradbenih in izolacijskih
materialov ter nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z gradbenih površin; le-to mora biti časovno in vsebinsko usklajeno s programom gradbenih del.
5. v prvih dveh letih po izgradnji ceste opazovati favno
in prosto živeče divje živali. Če bodo ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi onemogočale obstoj in normalen razvoj vrst in
združbe, je treba izvesti ustrezne sanacijske ukrepe.
6. tri leta po izgradnji ceste spremljati razvoj zarasti na
brežinah in v preostalem obcestnem prostoru in po potrebi
izvesti nadomestno zasaditev in setev enkrat letno /v času
od aprila do oktobra/.
Meritve lahko izvajajo le za to pooblaščene institucije.
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prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Osilnica
(Uradni list RS, št. 59/97).
26. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled v prostorih občinske uprave Občine Osilnica.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 001-254/99
Osilnica, dne 12. junija 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

3081.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 22. člena satuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je
Občinski svet občine Osilnica na 4. redni seji dne 12. 6.
1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI

IX. TOLERANCE
23. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjih podrobnejših analizah geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše z oblikovnega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika. Pri tem se prostorski in okoljski pogoji
ne smejo poslabšati.
Odstopanja od dolžine objektov na trasi (opornih oziroma podpornih zidov, kamnitih zložb in roliranih nasipov) so
dovoljene v dolžini, ki jo pogojujejo terenske razmere. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
pa morajo soglašati tudi organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
X. NADZOR
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor, enota Kočevje.

1. člen
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
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Osilnica in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezna gospodarska javna služba;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

XI. KONČNE DOLOČBE

3. člen
Občinske ceste na območju Občine Osilnica so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

25. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo na prostoru,
ki ga obravnava ta lokacijski načrt, veljati določbe odloka o

4. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
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5. člen
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Osilnica (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) na
predlog župana.
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 in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo vaške skupnosti in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v
skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči občinski svet občine na predlog župana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči občinski svet na predlog župana.
9. člen
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.
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je
vpisana v zemljiško knjigo.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija
pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
10. člen
Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
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cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in
vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotovijo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Osilnica.
12. člen
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
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 na predlog župana.
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerimi se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.
V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredila občinska inšpekcija, niso pa sestavni
del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po
tem planu.
13. člen
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
pripravlja občinska uprava Občine Osilnica (v nadaljnjem
besedilu: občinska uprava). 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;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Osilnica;
– 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 RS za ceste in drugimi občinami pri pripravi in
uresničevanju teh programov;
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– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
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.
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 in druge prometne površine,
površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo
objektov za vzdrževanje cest in nadzor cestnega prometa.
17. člen
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.
18. člen
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,
ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali potek ob njem,
krije investitor ceste.
Vzdrževanje neposrednega podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja
občinske ceste.
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Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
20. člen
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.
21. člen
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.
Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
22. člen
Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60
dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
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
23. člen
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 27. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov in tretjega odstavka 27.
člena tega odloka je odgovoren režijski obrat občinske uprave.
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 27. člena tega odloka je odgovorna občinska uprava.
24. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja preko
režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Osilnica.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
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25. člen
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.
26. člen
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu zagotavljajo upravljavci teh površin.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
27. člen
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, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko predstojnik 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.
Predstojnik občinske uprave mora o ukrepih, ki jih
utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo za najmanj petnajst dni ter javnost
najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija in javnost po sredstvih javnega obveščanja ali na
krajevno običajen način.
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 47. člena tega
odloka.
Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka,
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti
interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.
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Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti
8 m,
– pri javni poti
6 m,
– pri javni poti za kolesarje
3 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Osilnica.
29. člen
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, ter druge podobne naprave, katerih investitor ni
Občina Osilnica, se smejo napeljevati oziroma postavljati v
območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le
pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske
uprave.
Občinska uprava 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 prestavitev ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
Občinska uprava 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.
30. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v 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 izvajalce 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.
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju tako obvestiti policijo.
31. člen
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 občinske uprave. V soglasju se določijo
pogoji za opravljanje teh del.
32. člen
Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
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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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 občinska uprava v 15 dneh po vložitvi
popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih se obvesti policijo in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka 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 z občinsko upravo uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
33. člen
Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzoruje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policijo.
Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
34. člen
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene občinska uprava
določi ob obstoječih občinskih cestah, ta pravni organ odda
najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov za opravljanje
spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz
prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše
župan.
Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občinske uprave.
35. člen
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. S
soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in
vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno
signalizacijo.
Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
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.
Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati občinska uprava zaradi ugotovitve skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz
prvega odstavka tega člena.
36. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko občinska uprava z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve
priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
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37. člen
Občinska uprava 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 35. člena ali je zgrajen brez soglasja ali
če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 36. člena tega
odloka.
Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
38. člen
Občinska uprava 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.
Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg dela tako,
da se zavaruje cesta.
Občinska uprava 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.
39. člen
Kamnolomi in peskokopi lahko obratujejo le v takšni
oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost
prometa.
Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
40. člen
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.
41. člen
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.
Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;
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7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne ali
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njenj ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
42. člen
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
43. člen
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.
Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih 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.
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
44. 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 45. člena
tega odloka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
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cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za delo
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.
45. člen
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava
obvesti policijo in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih
cest. Dovoljenju mora biti priložena od občinske uprave
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 44. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu
mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno
tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore občinske ceste.
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 zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.
46. člen
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto 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).
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinske uprave ali policista 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 pristojna občinska
uprava 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 občinske uprave iz 28. člena tega odloka.
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47. člen
Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Osilnica na predlog župana, razen v primerih iz 27. 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 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 občinska
uprava s sklepom. Občinska uprava ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje
in odstranitev.
48. člen
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinski cesti 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. Pristojen občinski upravni
organ 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 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 občinska uprava. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti pometa na njih, ter pogoje
vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (čas trajanja prireditve, razstave,
sejma itd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi občinski
svet občine. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5
m nad voziščem občinske ceste.
49. člen
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) 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 35. in 36. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljena za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
občinske uprave.
50. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, ter za zoper sklep
iz drugega odstavka 47. člena tega odloka je dovoljena
pritožba na župana.
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VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
51. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinska uprava.
52. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinska uprava 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 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
izročena prometu.
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.
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, občinska uprava lahko odloči po skrajšanem postopku
brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinska
uprava odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši
takoj.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinska
uprava pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo 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;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
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O ukrepih, ki jih je odredila po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinska uprava obvestiti župana in
policijo.
Stroške inšpekcijskega postopka, ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT 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
kakršne koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 28.
člena);
2. 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
29. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 30. 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 (31. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
občinske uprave (34. 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
35. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 38. člena);
8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome in peskokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa,
vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej
(39. člen);
9. 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 (40. člen);
10. 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 (41. člen);
11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 42. člena);
12. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 42. člena);
13. 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 43. člena);
14. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
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športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
44. člena)
15. 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 45. člena);
16. 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 tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 45. člena);
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 46. člena);
18. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (48. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
54. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
55. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT 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.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
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 občinski
upravi najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po
preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 37. člena tega
odloka.
57. člen
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 šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
58. člen
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.
Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
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59. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 001-253/99
Osilnica, dne 12. junija 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.
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7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom
občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa “občinski svet”.
Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine.
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

RIBNICA NA POHORJU
3082.

Poslovnik Občinskega sveta občine Ribnica na
Pohorju

Na podlagi 116. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine
Ribnica na Pohorju na seji dne 16. 4. 1999 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.
3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni
po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov
mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče
predsednik volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje
tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta
pa predsednik delovnega telesa.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.
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župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katera so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.
12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA
1. Splošne določbe
13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma, v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.
Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne,
uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom,
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri
svojem delu.
Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom občinskega sveta do dela plače
za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.
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14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.
Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega
sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.
Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.
17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine
oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.
Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na
prvi naslednji redni seji.
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18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom
na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles
19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej
sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.
Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.
IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa
na podlagi ustave in zakona statut občine.
V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po
sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine.
23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.
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Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo četrtine članov sveta ali na lastno pobudo.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj
občinski svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od predložitve pisnega obrazloženega predloga
oziroma zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo
lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval.
V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.
Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.
24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.
25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi
župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki
imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.
26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za
vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če
pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega
sveta.
27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.
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Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.
Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov občinskega sveta navzoč na seji.
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tev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma
za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje
predlog dnevnega reda v celoti.
31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave
posameznih točk dnevnega reda.

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.
Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ 7 minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot 15 minut.
Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replike smejo trajati največ 3 minute.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po 3 minute.

29. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku
prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni
in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.
Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave.

30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrsti-

34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave.
Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot 5 minut.

2. Potek seje
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35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če
je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna,
sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči
sejo konča.
36. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo najprej ob 17. uri
in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več
kot 4 ure.
Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih
obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih
podatkov. Odmor lahko traja največ 30 minut, odredi pa
se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.
Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.
37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave
ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski
svet konča sejo.
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40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če
govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je
bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in
določbe tega poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.
Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.
41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.
42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti
reda na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
43. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina
vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.
44. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla “ZA” njen sprejem.

3. Vzdrževanje reda na seji
38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.
39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

45. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.
46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,
razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in
sme trajati največ 2 minuti.
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Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
47. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo “ZA” ali “PROTI” sprejemu predlagane odločitve.
48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet
tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA”, “PROTI” ali “NE GLASUJEM”.
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– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa katerih kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
51. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku
glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega.
5. Zapisnik seje občinskega sveta

49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali
besedo “PROTI”.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.
Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
50. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

52. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti
pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.
Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih
sej občinskega sveta.Vsak član občinskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb
odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo
v zapisnik ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sredstev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na
krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje
občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
53. člen
Potek seje občinskega sveta se lahko snema na magnetofonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata
članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet,
katerega seja je bila snemana.
Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.
Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je
za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave.
Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži
pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis,
če ugotovi, da so razlogi utemeljeni.
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54. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne
narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave. O
arhviranju, rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki urejajo
pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
55. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse
spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve,
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je
bilo vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave odloči o vpogledu župan, v skladu z zakonom in aktom občinskega sveta.
6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet
56. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za
delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z
zaposlenimi v občinski upravi.
Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.
Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.
7. Delovna telesa občinskega sveta
57. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima pet članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.
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58. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu
občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog
župana.
59. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s
statutom občine, so naslednji odbori:
– za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem,
– za družbene dejavnosti, lokalno samoupravo in sodelovanje med občinami,
– za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zadeve in
urejanje prostora.
60. člen
Odbor za družbene dejavnosti, lokalno samoupravo in
sodelovanje med občinami ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti,
lokalne samouprave in sodelovanja med občinami, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za družbene dejavnosti, lokalno samoupravo in
sodelovanje med občinami lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju družbenih dejavnosti, lokalne samouprave in sodelovanja med občinami.
61. člen
Odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zadeve in urejanje prostora ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunale, infrastrukture, stanovanjskih zadev in urejanje prostora, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zadeve in urejanje prostora lahko predlaga občinskemu svetu v
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sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.
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VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe

62. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
63. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.
Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov.
Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z
delom v občinski upravi.
64. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.
65. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.
66. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina
njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
67. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.

68. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z
zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.
Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.
69. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.
Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.
70. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v
arhivu občinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka
71. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
72. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega
sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
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73. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka
članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
74. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.
Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.
Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
75. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem
redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o predlogu odloka v celoti.
Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
76. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali
na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj
ena četrtina vseh članov občinskega sveta in predlagatelj
odloka.
Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.
77. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti,
če zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih
članov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
78. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.
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O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.
79. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih
za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.
Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splošnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlagatelj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predlagatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se
predlog ne obravnava.
3. Hitri postopek za sprejem odlokov
80. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
81. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:
– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,
drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov občinskega sveta.
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Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.
82. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače
določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
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87. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do
vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.
88. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
pred sejo občinskega sveta.
Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

5. Postopek za sprejem proračuna
83. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.
84. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko
leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
31. decembra tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev
predloži župan občinskemu svetu proračun v treh mesecih
po začetku mandata.
Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.
Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna
občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine. Predstavitev ni časovno omejena. O predstavitvi ni razprave.
85. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od
vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v
desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine, v skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.
86. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko
člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo županu pisne pripombe in predloge.
Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.

89. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno
obrazloži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje
najprej o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o
drugih amandmajih.
90. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.
91. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,
v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokovna služba pripravi predlog uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.
Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.
92. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v
katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
93. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in
mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki.
6. Postopek za sprejem obvezne razlage
94. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
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Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno
razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.
Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po rednem postopku.
7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
95. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.
Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
96. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki
jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno
glasovanje.
97. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.
Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.
98. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa
nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.
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99. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi
pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
100. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste
kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na
ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.
2. Imenovanje podžupana
101. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed članov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi
javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.
Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.
3. Postopek za razrešitev
102. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih
imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.
Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.
4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine
103. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo
pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
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Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.
VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM
104. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za
sporazumno razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.
105. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA
106. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je
javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter
na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.
Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.
Občina izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi
sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev
sveta in drugih organov občine.
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107. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU
108. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.
Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.
XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
109. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se
uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.
110. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži tajniku, da do
naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika župan.
Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dal župan, odloči svet.
XII. KONČNA DOLOČBA
111. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/1999
Ribnica na Pohorju, dne 16. aprila 1999.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, dipl. ek. 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 114. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju 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 Ribnica
na Pohorju na seji dne 13. 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 ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 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 se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Ribnica na Pohorju, ki sodi v sedmo skupino občin, določen
količnik osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika teza delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
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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 Ribnica na Pohorju
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
12 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače
župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru
odsotnosti ali zadržanosti
10% plače župana
– za vodenje občinskega sveta
10% plače župana
– za koordinacijo dela delovnih
teles
20% plače župana
– za pomoč županu pri izvrševanju
nalog
20% plače župana
– za opravljanje nalog iz pristojnosti
župana po pooblastilu
10% plače župana
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada 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:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
6%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
6%
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta
3%
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je
2%
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
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župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno
dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda
za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcinar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja
pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo,
se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 2% plače župana.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini 9% za predsednika oziroma 6%
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 in
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora.
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.
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12. člen
Predsedniki, tajniki in člani svetov vaških skupnosti
imajo pravico do nagrade.
– za predsednika sveta vaške skupnosti
znaša sejnina
3% plače župana,
– za tajnika sveta vaške skupnosti
znaša sejnina
1,7% plače župana,
– za člana sveta vaške skupnosti
znaša sejnina
1,2% plače župana.
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.

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.
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 Ribnice na Pohorju. 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 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.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, 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 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
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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.
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 tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4/1999
Ribnica na Pohorju, dne 13. maja 1999.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, dipl. ek. l. r.

SLOVENJ GRADEC
3084.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je
Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 27. 5.
1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
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objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Mestne občine Slovenj
Gradec in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske 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 Mestne občine Slovenj
Gradec 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.
(2) Lokalne ceste v Mestni občini Slovenj Gradec se v
skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve
podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste
in mestne ceste ali krajevne ceste.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Mestni svet
občine Slovenj Gradec na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenem 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 prejšnega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo četrtne skupnosti, primestne vaške skupnosti in
zainteresirane pravne osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni
v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Mestni svet občine Slovenj Gradec na predlog
župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo določeno v tem odloku.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Gradnje občinskih cest ter kategorije novozgrajenih
cest se določijo v prostorskem planu občine.
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(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste,
s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Mestni svet občine Slovenj Gradec na predlog
župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te ceste predlaga mestni 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 pet let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je
vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Mestni svet občine Slovenj Gradec na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5.
člena tega odloka.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
10. člen
(upravljalec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja Mestna občina Slovenj
Gradec.
11. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
(2) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov 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.
12. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
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opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov ter 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 (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 25. člena tega odloka);
– 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 in
neprometne ureditve ter prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Mestno občino Slovenj Gradec;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij na gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 23. členom tega odloka);
– 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 Repulike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
13. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Mestni svet občine Slovenj Gradec lahko predlaga
Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo
za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po
območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in
določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je
za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
14. 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.

Stran

8248 / Št. 63 / 6. 8. 1999

15. 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
pristopi do objektov in zemljišč ob cesti. Predvidijo se 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.
16. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo in 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.
17. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev 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
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.
18. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na zbirni mestni cesti morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojen občinski upravni organ za ceste na predlog javnega prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za
ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču zbirne mestne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo
prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
(3) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča zbirne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen
predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane
del občinske ceste.
19 . 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 ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.
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(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.
20. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
21. 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 uskljajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
22. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 15 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.
(3) 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 cestnem telesu.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
23. 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 odločbe 29. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 29.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
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24. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se lahko 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 Mestni svet občine Slovenj Gradec.
(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s prepisi o javnih cestah.
(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se lahko oddajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela
oddaja pristojen občinski organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.
25. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi odgovorni izvajalec
javne službe.
26. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.
27. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste 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 pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti
soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljalca 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
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
28. 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
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ali
– da 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 pristojni občinski upravni organ za ceste s sklepom 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) Pristojni občinski upravni organ za ceste mora o
ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za ceste 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 ob tem morata o teh ukrepih obvestiti
tudi pristojen občinski upravni organ za ceste.
(4) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.
29. 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 kakšnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 14.
členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti
8 m,
– pri javni poti
6m,
– pri javni poti za kolesarje
3m,
– pri glavni mestni cesti
12 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti
10 m,
– pri mestni ali krajevni cesti
8 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti v postopku priprave
v katerih je bilo pridobljeno soglasje pristojnega občinskega
organa za ceste.
30. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in napeljav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi, plinovodi ter druge podobne naprave,
katerih investitor ni Mestna občina Slovenj Gradec, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste
in njenega varovalnega pasu v skladu s predpisi, ki urejajo
javne ceste in pod pogoji določenimi s tem odlokom, ki ga
predpiše v soglasju pristojni občinski upravni organ za ceste.
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(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste 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 upravljalec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.
(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in napeljave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
31. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopovanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo na 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. Upravljalec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in pristojen občinski organ za ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolnoma zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec naprav in napeljav, vgajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
32. 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 pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje
teh del.
33. člen
(izredni prevozi (enkratni, ponavljajoči))
(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
omejitve katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz.
Dovoljenje za enkratni izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah izda pristojen občinski upravni organ za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve.
Dovoljenje za ponavljajoči izredni prevoz, ki poteka
samo po občinskih cestah, izjemoma izda pristojni občinski
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upravni organ za ceste na podlagi predhodnih analiz o posledicah daljših prekomernih obremenitvah in ob pogoju, da
je naročnik pripravljen prevzeti stroške vzdrževanja in povečane stopnje amortizacije na določenem odseku.
V dovoljenju se določi število dovoljenih prevozov, časovna omejitev in maksimalna osna obremenitev oziroma
skupna masa.
Dovoljenje se izda največ za dobo enega leta z možnostjo obnovitve. Na podlagi dovoljenja je prevoznik dolžan
v 15 dneh z lastnikom skleniti dogovor o načinu povračila
stroškov.
O izdanih dovoljenjih občinski upravni organ za ceste
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi 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 pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.
34. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzoruje občinski
inšpektor za ceste v sodelovanju s policijo.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
35. 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 pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste. 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 lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
(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 pristojen občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojen občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo priglasitev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.
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37. 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 35. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 35. člena
tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
38. člen
(varovalni gozdovi in hodourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi 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 pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
39. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.
40. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinskih cestah)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
41. 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 pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
42. 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 dalj časa ovirati ali ogrožati
promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire
na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki
jih je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
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2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
6. postavljati ograje, saditi 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;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto prostor, kjer ni priključka nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali drugače onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje, če se s tem ogroža cesta in promet na
njej;
18. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
43. 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.
44. 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 dopustiti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa;
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– postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste
in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom,
slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– postavitev prometne signalizacije;
– 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 varnost udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
45. 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
46. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za 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 za
občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore
na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske se lahko
izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven
prometnih konic.
46. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski organ za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojen občinski organ za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena
od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 45. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec 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 pristojnega občinskega upravnega organa za ceste 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
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športnih prireditev, med turistično zaporo ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) 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.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore mora o njej in preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.
47. 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 odstaniti ovire.
48. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)
(1) 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 pristojni
občinski upravni organ za ceste s sklepom.
(2) 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. Pristojen
občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(3) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah lahko postavijo le v
soglasju s pristojnim občinskim organom za ceste.
(4) Soglasje za izobešanje trasparentov preko občinske ceste lahko izda za določen čas (za čas trajanje prireditve, razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem
občinske ceste.
49. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno, in podobno), ki neposredno vpilva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu
z določbo 35. in 36. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
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VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
50. 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.
51. člen
(naloge inpšekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inpšektor 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 obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
popisom 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 prepreči nevarnost ali 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 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi prvega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.
(3) Če občinski inpšektor 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.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo do 90.000 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
29. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
elekrične oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);
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4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les in 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 (33. člen);
5. brez soglasja rekostruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. člena);
6. vrste del in posege pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 38. člena);
7. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje ceste z ustrezno lovilno napravo (39.
člen);
8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (40. člen);
9. 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 (41. člen);
10. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali dopusti 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 (42. člen);
11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 43. člena);
12. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
s primernimi oglogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 43. člena);
13. 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 44. člena);
14. 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
45. člena);
15. 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 46. člena);
16. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali poplno 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 46. člena);
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 47. člena);
18. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (48. člen).
(2) Z denarno kaznijo do 30.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
53. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.
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54. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo 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 24. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
55. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste in če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 21. člena).
(2) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljalcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 22. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
(letni plan)
Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
57. 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 pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v treh letih
po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 35. člena tega odloka. Pristojni občinski organ je
dolžan opozoriti lastnike priključkov na to njihovo obveznost.
58. člen
( vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo in 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 zamljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
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59. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-05/98
Slovenj Gradec, dne 8. junija 1999.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
3085.

Odlok o določitvi šolskih okolišev javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v
Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 48. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96 in 33/97), določil uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni
list RS, št. 16/98), določil odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98)
in določil 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska
Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o določitvi šolskih okolišev javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol
v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica določa šolske okoliše v vzgojno-izobraževalnih zavodih osnovnih šol v
Občini Slovenska Bistrica.
2. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje sestavljajo naslednja naselja: Malo Tinje, Radkovec, Veliko Tinje, Turiška vas na Pohorju, Jurišna vas, Rep,
Urh, Planina pod Šumikom (razen h. št. 3, 7, 13 in 14),
Tinjska Gora (razen h. št. 1, 2, 3, 77, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 90, 91, 92), Visole (h. št. od 77 do 113).
3. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Šmartno na Pohorju sestavljajo naslednja naselja:
Šmartno na Pohorju, Frajhajm, Bojtina, Smrečno, Ošelj, Zg. Nova vas, Zg. Prebukovje, Sp. Prebukovje, Kalše
(od h. št. 12 dalje), Planina pod Šumikom (h. št. 3, 7, 13
in 14).
4. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Anice Černejeve Makole
sestavljajo naslednja naselja: Makole, Stranske Makole, Jelovec pri Makolah, Dežno pri Makolah, Globoko ob Dravinji,
Stari grad, Pečke, Mostečno, Ložnica, Stopno, Štatenberg
(razen h. št. 29, 30, 30a, 31, 31a, 32), Varoš, Savinsko,
Strug in Hrastovec pod Bočem (od h. št. 8 do h. št. 24).
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5. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.
Matična enota je Osnovne šole Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, s sedežem v Slovenski Bistrici, Kopališka 1.
V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za
celoten zavod.
Šolski okoliš matične Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica sestavljajo naslednja naselja: Slovenska Bistrica, Fošt (razen h. št. od 1 do 22), Sp. Ložnica
(h.št. od 1 do 9 in od 39 naprej), Cigonca (razen h. št. 59,
60), Prepuž, Videž, Sp. Nova vas, Devina, Šentovec,
Ritoznoj, Kovača vas, Zg. Bistrica, Nova gora, Klopce, Sevec (od h. št. 11 dalje), Preloge (od h. št. 23 dalje), Visole
(od h.št. 1 do 76 in od 114 do 135).
Šolski okoliš Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zg. Ložnica sestavljajo naslednja naselja: Kostanjevec, Gladomes Zg. Ložnica, Sp. Ložnica (od h.št. 10 do 38), Korplje, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Vinarje (od h. št. 71 do 93 in od 106 dalje), Tinjska
gora (h. št. 1, 2, 3, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
90, 91, 92 ) Visole (od h.št. 136 naprej), Fošt (h. št. od 1
do 22),
6. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje sestavljajo naslednja naselja: Laporje, Hošnica, Kočno ob Ložnici, Ješovec, Drumlažno, Vrhole pri Laporju, Križni vrh,
Žabljek, Levič, Razgor pri Žabljeku, Zg. Brežnica (h. št. od 1
do 10), Cigonca (hišni številki 59, 60), Brezje pri Poljčanah
(od h. št. 32 do 34), Pretrež (od h. št. 26 dalje), Farovec,
Štatenberg (h. št. 29, 30, 30a, 31, 31a, 32).
7. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja
Polskava.
Matična enota je Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, s sedežem v Spodnji Polskavi št. 240.
V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za
celoten zavod.
Šolski okoliš matične osnovne šole na Spodnji Polskavi sestavljajo naslednja naselja: Sp. Polskava, Sele pri Polskavi, Pokoše.
Šolski okoliš Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja
Polskava, Podružnica Zg. Polskava sestavljajo: Zg. Polskava, Gabernik, Kočno pri Polskavi, Ogljenšak, Bukovec, Kalše (hišne številke od 1 do vključno 11).
Šolski okoliš Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnica Pragersko sestavljalo: Pragersko, Gaj, Stari Log
(skupni šolski okoliš z Osnovno šolo Črešnjevec).
8. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Črešnjevec sestavljajo naslednja naselja: Črešnjevec, Leskovec, Vrhloga, Trnovec pri
Slovenski Bistrici, Brezje pri Slov. Bistrici, Stari Log, (skupni
šolski okoliš z Osnovno šolo Antona Ingoliča Sp. Polskava),
Lokanja vas in Pretrež (do h. št. 25).
9. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Poljčane sestavljajo naslednja naselja: Poljčane, Zg. Poljčane, Sp. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, Lušečka vas, Čadramska vas, Stanovsko, Sp. Brežnica, Studenice, Krasna, Novake, Modraže, Križeča vas, Brezje pri Poljčanah (razen h. št. od 32 do
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34), Hrastovec pod Bočem (h. št. od 1 do 7 in od 25 do
67), Dolgi vrh in Zg. Brežnica ( od h. št. 11 dalje).
10. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati 10. člen naslednjih odlokov:
1. odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
(Uradni list RS , št.78/96),
2. odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju (Uradni list
RS, št.78/96),
3. odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Anice Černejeve Makole (Uradni
list RS, št.76/96),
4. odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.1/97),
5. odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje (Uradni list
RS, št. 78/96),
6. odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
(Uradni list RS, št.1/97),
7. odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črešnjevec (Uradni list RS, št.
78/96),
8. odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane (Uradni list RS, št. 1/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/6-5a/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

3086.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Slovenska Bistrica

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 in 74/98), 28. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št 34/95) 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 Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999 na predlog
župana sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje občinske
uprave Občine Slovenska Bistrica in delovna področja no-
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tranjih organizacijskih enot 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 z zakoni, statutom Občine Slovenska
Bistrica, drugimi splošnimi akti in 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, izdajanjem informativnega glasila in
drugimi oblikami 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 direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa tudi predstojniki oddelkov občinske uprave ali drugi delavci občinske
uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana,
– skupne službe občinske uprave,
– sektor finance in računovodstvo,
– referat za kadrovske in splošne zadeve,
– referat za pravne in premoženjsko pravne zadeve,
– referat za zaščito in reševanje,
– referat za informatiko,
– občinska inšpekcija,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za gospodarstvo.
6. 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.
7. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
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– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
III. DELOVNA PODROČJA NOTRANJIH
ORGANIZACIJSKIH ENOT
8. člen
Naloge občinske uprave se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah (uradih, službah, oddelkih in referatih) po
posameznih področjih dela.
9. člen
Urad župana
Urad župana opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega
sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe.
10. člen
Skupne službe občinske uprave
a) Sektor finance in računovodstvo
Sektor financ in računovodstva opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
b) Referat za kadrovske in splošne zadeve
Referat za kadrovske in splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim in institucijam civilne družbe pri njihovem delovanju in
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– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
c) Referat za pravne in premoženjsko pravne zadeve
Referat za pravne in premoženjsko pravne zadeve
opravlja naslednje naloge:
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom;
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,
ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
d) Referat za zaščito in reševanje
Referat za zaščito in reševanje opravlja naloge, ki se
nanašajo na:
– požarno varnost
– civilno zaščito in reševanje;
– ukrepe v primeru elementarnih nesreč;
– vzgojo in preventivo v cestnem prometu
e) Referat za informatiko
Referat za informatiko opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– uvajanje, gradnjo, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema;
– pridobivanje podatkov iz uradnih baz in obdelavo
podatkov za potrebe organov občine;
– izobraževanje in usposabljanje delavcev uprave za
delo in uporabo informacijskega sistema
f) Občinska inšpekcija
Občinska inšpekcija opravlja inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije se
določijo s posebnim odlokom.
11. člen
Oddelek za družbene dejavnosti
Naloge oddelka za družbene dejavnosti so:
– vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na družbene dejavnosti,
– priprava in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva,
otroškega varstva, kulture, športa, socialnega varstva in na
drugih področjih družbenih dejavnosti,
– priprava in uresničevanje programov razvoja vzgoje
in varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture,
zdravstva, športa in socialnega varstva,
– materialna skrb za vzgojno varstvene ustanove in osnovno šolstvo,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni
ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
– zagotavljanje pravice do osnovnega zdravstvenega
zavarovanja za nezaposlene in druge občane brez dohodka,
– zagotavljanje sredstev za izvajanje osebne pomoči,
pomoči družinam na domu, subvencioniranje stanovanjskih
najemnin, enkratnih denarnih pomoči in drugih pomoči občanom ter varstva občanov v splošnih in posebnih socialnih
zavodih,
– načrtovanje, skrb za izvajanje, koordinacija in zagotavljanje sredstev za izvajanje programov za otroke, mlade in
starejše občane,
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– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani
občine ali preko javnih zavodov na tem področju,
– pospeševanje dejavnosti kulture in ustvarjanja pogojev za njeno delovanje kulturnim društvom,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospeševanje razvoja športa in rekreativnih dejavnosti,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe za področje družbenih dejavnosti,
– priprava, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih projektov v okviru svojega delovnega področja,
– priprava koncesijskih aktov za področje družbenih
dejavnosti,
– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju družbenih dejavnosti,
– planiranje in spremljanje porabe sredstev proračuna,
potrebnih za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
12. člen
Oddelek za okolje in prostor
vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na področje dela oddelka za okolje in prostor,
Na področju urejanja prostora oddelek za okolje in
prostor naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
Na področju varstva okolja oddelek za okolje in prostor
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
Na področju infrastrukture in gospodarskih javnih služb
oddelek za okolje in prostor opravlja nalog, ki se nanašajo
na:
– organiziranje in skrb za razvoj in delovanje lokalnih
javnih služb s področja komunalnih dejavnosti;
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda,
– zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, urejanje javnega prevoza,
– urejanje javnih parkirišč, trgov in ulic,
– gradnjo, vzdrževanje, urejanje in uporabo lokalnih
javnih cest in drugih javnih površin,
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje
– pokopališko in pogrebno službo,
– dimnikarsko službo,
– pripravo in izvajanje koncesijskih aktov,
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– pripravljanje in izvajanje predpisov s svojega delovnega področja,
– planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev ter
vodenje potrebnih aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč
za potrebe komunalne infrastrukture občine,
– priprava razpisov za izvajanje del,
– opravlja druge naloge na tem področju.
Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi naloge, ki se
nanašajo opravljanje občinskega redarstva.
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinskega redarstva,
kakor tudi način izvajanja redarske službe, se določijo s
posebnim odlokom.
13. člen
Oddelek za gospodarstvo
Naloge oddelka za gospodarstvo so:
– vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na področje gospodarskih dejavnosti,
– gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– izdelava in vodenje registra premoženja občine,
– gospodarjenje s stanovanjskim fondom občine,
– priprava strokovnih nalog za organizirano stanovanjsko gradnjo, zlasti socialnih in kadrovskih stanovanj,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč
za potrebe občine,
– skrb za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega
gospodarstva, obrti in podjetništva, trgovske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– skrbi za razvoj in pospeševanje kmetijstva in gozdarstva ter promet s kmetijskimi in drugimi zemljišči,
– spremljanje gospodarskih gibanj; analitična in statistična dejavnost,
– priprava predpisov s svojega področja,
– planiranje in spremljanje porabe sredstev proračuna,
potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– priprava koncesijskih aktov za področje gospodarstva,
– priprava, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih projektov v okviru svojega delovnega področja,
– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju gospodarstva,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na
področju gospodarskih dejavnosti.
14. člen
Režijski obrati
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna
notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,
– pospeševanje razvoja turizma, informiranja in promocijske dejavnosti.
Ustanovitev, naloge in način delovanja javne gospodarske službe ter pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave se določijo s posebnim odlokom.
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IV. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
16. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske
uprave/tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave/tajnik občine
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– neposredno vodi skupne službe občinske uprave,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
sodeluje v projektnih skupinah,
– 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/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.
Direktor občinske uprave/tajnik občine je za svoje delo
odgovoren županu.
Direktor občinske uprave/tajnik občine lahko pooblasti
za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske
uprave predstojnike teh organov, ki jih imenuje in razrešuje
župan.
Direktor občinske uprave/tajnik občine mora imeti najmanj višjo izobrazbo.
17. člen
Posamezne oddelke občinske uprave vodijo predstojniki oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan. Predstojniki
oddelkov občinske uprave odločajo v upravnih, strokovnih
in drugih zadevah, za katere je organiziran oddelek občinske uprave v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstojniki oddelkov sodelujejo z drugimi oddelki občinske uprave pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje
pristojnosti sodelujejo z občinskimi in državnimi organi.
Predstojnik oddelka občinske uprave je za svoje delo
odgovoren direktorju občinske uprave/tajniku občine in županu.
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 notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni predstojniku
notranje organizacijske enote in direktorju občinske uprave/tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
19. 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.
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20. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in
stopenj znanja iz različnih 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.
21. 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.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan v roku enega meseca po sprejetju tega odloka
izda pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest v občinski upravi Občine Slovenska Bistrica, ki je
podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95)
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/6-7/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.
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1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe odloka o oddaji
poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in
parkirišča, pokrite in nepokrite površine (Uradni list RS, št.
71/96).
2. člen
Na koncu 2. člena odloka se doda stavek, ki se glasi:
»Člani komisije se imenujejo za dobo štirih let oziroma
do izteka mandata članom Občinskega sveta.«
3. člen
V 9. členu odloka se v točki a) doda druga alinea z
naslednjim besedilom:
»– javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina in
institucijam (društvom, klubom, …), ki se ne ukvarjajo s
pridobitno dejavnostjo.«
4. člen
V 17. členu odloka se v tabeli kakovostnih območij:
»– v I. OBMOČJU izbriše besedilo tretje alinee
– v II. OBMOČJU izbriše v 2. vrstici naselje Oplotnica
– v III. OBMOČJU izbriše v 1. vrstici naselje Čadram, v
2. vrstici naselja Dobriška vas in Dobrova, v 7. vrstici naselja
Markečica in Pobrež, v v 8. vrstici naselje Prihova, v 11.
vrstici naselje Straža, v v 13. vrstici naselje Ugovec
– v IV. OBMOČJU izbriše v 1. vrstici naselja Božje in
Brezje, v 4. vrstici naselje Gorica, v 5. vrstici naselje Koritno, v 6. vrstici naselje Kovaški vrh, v 7. vrstici naselje Lačna
gora, v 10. vrstici naselje Okoška gora, v 11. vrstici naselje
Raskovec, v 18. vrstici naselje Zg. Grušovje in v 19. vrstici
naselja Zlogona gora in Zlogona vas.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/6-8/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

3087.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi
najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore
ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in
nepokrite površine

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), določil zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94,
73/95 in 56/98) in določil 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji
poslovnih prostorov v najem in določitvi
najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore
ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite
in nepokrite površine

3088.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi,
oziroma javni uporabi

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98 ) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, oziroma
javni uporabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi
oziroma v javni uporabi:
k.o. Hošnica
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– del parc. št. 846/1 okrajna cesta III.reda v izmeri
153 m2 ZKV št. 327 SLP v splošni rabi;
– del parc. št. 844 pot v izmeri 4 m2 ZKV št. SOOI –
javno dobro.
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opravilih v primeru bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru
nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za
vključitev osebe v vsakdanje življenje.

k.o. Žabljek
– del parc. št. 996/3 okrajna cesta v izmeri 80 m2 ZKV
št. 385 SLP v splošni rabi;
– del parc. št. 996/2 cesta v izmeri 20 m2 ZKV št. 327
SOV – javno dobro.

3. člen
Pomoč na domu na območju Občine Tržič organizira in
izvaja Dom Petra Uzarja Tržič kot javno službo.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena
lahko Občina Tržič na podlagi ponudbe in povpraševanja
podeli za službo za pomoč na domu tudi koncesijo.

II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti
status zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi in postanejo, oziroma ostanejo družbena lastnina v upravljanju Občine Slovenska Bistrica s čemer odpade zakonska prepoved
pravnega prometa.

4. člen
Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvajanje pomoči na domu razpiše pristojni občinski upravni organ
v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom. Razpiše se
lahko tudi samo določena storitev pomoči na domu.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

Št. 10/032-01/6/12b/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

TRŽIČ
3089.

Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 43. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93
in 42/94), 6. člena pravilnika o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95), 2.,
4., 6., in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 47/96 in 76/97) in 10. in
98. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99), je
Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 4. seje dne 25.
aprila 1999 sprejel

ODLOK
o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo, način izvajanja in merila
za določanje plačil storitev pomoči na domu na območju
Občine Tržič.
2. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca
v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih

5. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,
– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni
invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve
nadomešča varstvo v instituciji,
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem ali duševnem razvoju, če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se pomoč
lahko odobri tudi v primeru pozitivnega pisnega mnenja osebnega zdravnika.
Upravičenost do socialne oskrbe na domu se ugotavlja
na podlagi predloženega sklepa Doma Petra Uzarja Tržič (v
nadaljevanju: izvajalec), ki je javno službo pridobil na podlagi
neposredne pogodbe oziroma koncesionarja.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV
6. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
7. člen
Kot gospodinjska pomoč se šteje pomoč pri:
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskih prostorov,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru med upravičencem in izvajalcem.
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Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene se šteje
pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in
predsodkov,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upravičencev določi strokovni delavec izvajalca oziroma koncesionarja, ki posamezni primer obravnava.
Samo izvajanje posameznih vrst storitev lahko traja največ štiri ure dnevno oziroma dvajset ur tedensko.
Izvajalec javne službe oziroma koncesionar in upravičenec se lahko dogovorita tudi za večji obseg storitev, za
katere pa mora upravičenec plačati ekonomsko ceno.
IV. DOLOČANJE CENE STORITVE
8. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na
domu (v nadaljevanju: storitve), ki jo je deležen upravičenec.
Cena storitve obsega vse stroške, razen sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se zaračunava po
dejansko opravljenih urah.
Vrednost urne postavke na predlog Doma Petra Uzarja
oziroma koncesionarja določi župan Občine Tržič oziroma
koncedent. Cene se usklajujejo z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu objavljenega v Uradnem
listu. Uskladitev opravi Dom Petra Uzarja oziroma koncesionar ob koncu vsakega trimesečja oziroma v naslednjem
mesecu potem, ko se vrednost koeficienta dvigne za pet
odstotkov in več.
V. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE
9. člen
Upravičenci ali drugi zavezanci so dolžni sami plačati
celotne stroške storitve.
Drugi zavezanci (v nadaljevanju: zavezanci) za plačilo
storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do
upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
10. člen
Višino plačila z odločbo določi pristojni občinski upravni organ, na podlagi predhodnega postopka Doma Petra
Uzarja Tržič oziroma koncesionarja, vendar največ za dobo
enega leta. Na podlagi odločbe o določitvi plačila Dom
Petra Uzarja Tržič upravičencu oziroma koncesionar zavezancu izstavi račun.
Upravičenec lahko zoper odločbo o določitvi višine
plačila v roku 15 dni vloži pritožbo pri županu Občine Tržič.
Pritožba na določitev višine plačila ne zadrži obveznost plačila, določenega z odločbo.
11. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki bi bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan
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v 15 dneh sporočiti občinskemu upravnemu organu, ki je
izdal odločbo.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja je dolžan vrniti
vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi
obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je
neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
12. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne
zadoščajo za plačilo storitev, nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, lahko že pri vložitvi zahtevka za
nudenje pomoči na domu ali kasneje, ko je odločba že
izdana, vložijo pri Domu Petra Uzarja oziroma koncesionarju
zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitev.
13. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča pristojni občinski upravni organ na podlagi mnenja izvajalca ali
koncesionarja in Centra za socialno delo Tržič.
14. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot
edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb,
– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in
šoloobveznih dejavnosti, ki so upravičeni do dodatka po
zakonu o družinskih prejemkih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delne ali celotne oprostitve plačila storitev je
odvisna od materialnega stanja upravičencev in zavezancev
ter od njihovega zdravstvenega stanja.
Ostali upravičenci so dolžni plačati stroške izvajanja
storitev v višini kot določa ta odlok.
15. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu
se lahko določi največ za dobo 6 mesecev. Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno določi za isti čas, če se
ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.
16. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice,
ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede,
upoštevaje odstotek preseganja mesečnega neto dohodka
na družinskega člana zadnjih treh mesecev od cenzusa za
denarni dodatek (26. člen zakona o socialnem varstvu), in
sicer:
Plačilni % preseganja mesečnega neto
razred dohodka na druž. člana zadnjih
treh mesecev od cenzusa za
denarni dodatek

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

do 30%
od 30 do 100%
od 100 do 200%
od 200 do 300%
od 300 do 400%
od 400 do 500%
nad 500%

% prispevka k ceni storitev
en
več
upravičenec upravičencev
gospodinjstva

–
10%
20%
30%
50%
80%
100%

10%
20%
30%
50%
80%
100%
100%
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V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci
ali zavezanci določen odstotek cene. Upravičenci ali zavezanci plačajo največ 100% cene.
V izjemnih primerih lahko občinski upravni organ oziroma koncedent pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in:
– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega
izkazanega dohodka;
– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu
izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
17. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo tako,
da se upoštevajo vsi dohodki 57.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (Uradni list
RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in pomoč.
18. člen
Občinski upravni organ in Dom Petra Uzarja Tržič oziroma koncesionar zbirata podatke in vodita evidence socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev, upoštevaje pri tem predpise o varstvu osebnih podatkov.
19. člen
Dom Petra Uzarja Tržič oziroma koncesionar sklene z
upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in plačilu pomoči na domu pred začetkom izvajanja
pomoči in določi znesek lastne udeležbe upravičenca v
skladu z odločbo občinskega upravnega organa.
V dogovoru o storitvi pomoči na domu je opredeljen
tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
20. člen
Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočili plačilo po tem odloku in ima v lasti nepremično premoženje je praviloma upravičen do delne ali popolne oprostitve plačila storitev le, če pristane na zemljiško-knjižno
zavarovanje terjatev občine. Zemljiškoknjižno zavarovanje
opravi pristojni občinski upravni organ.
21. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila, ne
da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in
izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni
več upravičen.
VI. VODENJE EVIDENCE
22. člen
Storitve pomoči na domu po tem odloku se za vsakega
upravičenca evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu
pri izvajalcu pomoči na domu oziroma koncesionarju, ki
obsega:
– evidenco dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebino pomoči,
– izvajalce storitev,
– evidenco opravljenih poti.
Občina Tržič ima pravico vpogleda v te evidence.
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23. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino Tržič in
Domom Petra Uzarja Tržič oziroma koncesionarjem se dogovorijo s pogodbo.
VII. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 571-01/98-04
Tržič, dne 24. aprila 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

ZREČE
3090.

Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb
in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu
1998

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na
seji, dne 5. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih
za izjemne posege na osnovi sprememb
in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče
v letu 1998
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo začasni prostorski ureditveni pogoji za izjemne posege na osnovi sprememb in
dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998, ki se
nanašajo na novo opredeljena stavbna zemljišča v okviru
ureditvenih območij: Bezovje nad Zrečami, Boharina, Bukovlje, Čretvež, Črešnova, Dobrovlje, Gorenje, Gornja vas,
Gračič, Koroška vas, Križevec, Lipa, Loška gora, Mala gora,
Osredek, Padeški vrh, Planina na Pohorju, Polajna, Radana
vas, Resnik, Rogla, Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice,
Zabork, Zlakova in Zreče ter na območju razpršene gradnje
v Občini Zreče.
2. člen
Sestavni del tega odloka je kartografska dokumentacija
k dolgoročnemu planu iz 3. točke 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 –
dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za
območje občine Zreče – dopolnjen 1998, sprejet na seji
Občinskega sveta Občine Zreče dne, 5. 7. 1999.
3. člen
S tem odlokom so opredeljeni dovoljeni posegi v prostor na 49 stavbnih zemljiščih, ki so razvidna iz kartografske
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dokumentacije iz. 2. člena tega odloka, na graf. prilogah od
št. 2 do št. 21.
4. člen
Pri določanju namembnosti novogradenj in morebitnih
drugih pogojev za posege na opredeljenih stavbnih zemljiščih iz 3. člena tega odloka je potrebno upoštevati naslednje
pogoje:
Evid. št.
iz
PSPA

PKN

K.O.

parcelna
št.

Dovoljena
Namembnost
Posega

Drugi pogoji

Velikost
opredeljenega
stavbnega
zemljišèa / m2

2

SB 24

520/1

500

SB 33

Kurilnica,
Drvarnica
Sanacija peskokopa

dovoljena prizidava

5

Zgornje
Zreèe
Preloge

4.750

6

SB 24

Zgornje Zreèe

obvezna je izdelava SP za
sanacijo peskokopa
Izdelava LD na osnovi SP
RC Planiranje Celje,
št. proj. 231/98
(poenotenje namembnosti
objektov!)

objekt mora biti lociran med
predv. AP in obstojeèimi
objekti kot zapolnitev
izdelava LD na osnovi SP
RC Planiranje Celje, št.proj.
276/98
izdelava LD na osnovi SP
RC Planiranje Celje, št.
proj.110/97 ob upoštevanju
razpololjivega zemljièa
(poseg je dovoljen le v okviru
2. Obm. kmet. zemljišè)

1.200

7
8
9

SB 14

Gorenje

10.1

SB 14

Gorenje

10.2

1370/1
1370/5 del
378/4
378/5
378/11

Stanovanjska hiša
Stanovanjska hiša

378/12
44 del,
45 del
177del

Stanovanjska hiša
Stanovanjska hiša

173/3del

avtobusno
postajališèe

stanovanjska hiša

13b

SB 35

Škalce

129

stanovanjske hiše
(max. 5 objektov)

14a

SB 4

Padeški vrh

262/2

stanovanjska hiša

14b

2.139
1.428
1.300
1.200

1.756

6.506

520

266/2

760

16

SB 32

Stranice

1388/2

brunarica

399

17

SB 33

Stranice

stanovanjska hiša

1570

19

SB 23

Krievec

388/1 del
383/2 del
508/3

461

21

SB 13

Padeški Vrh

91/1

25

SB 34

Krievec

34

27

SB 14

Gorenje

1331/2

28.1a

SB 3
SB 4

Padeški vrh

208/2del

zidanica,
èebelnjak
garaa,
vrtna uta,
okrasni ribnik
poslovni objekt
(skladišèe -odkup
ko)
stanovanjska hiša
(na mestu
èebelnjaka)
stanovanjske hiše
(3 objekti)
poèitniki objekti
(4 objekti)
vadbišèe za golf s
športno gostinskim
objektom

28.2

213/1

30

SB 34

Škalce

254/3

31

SB 35

Škalce

381/1,381/5,
380/4,380/5

Vaški center
Dobrovlje in
stanovanjske hiše
(max 10)

parcela v
celoti
Izdelava LD na osnovi SP
Koning d.o.o. št. proj. 018/98

5.778

807

Izdelava LD na osn. SP
RCPlaniranje Celje
št. proj. 117/98
Izdelava LD na osnovi SP
Koning d.o.o.
(št. proj. 019/98) ; obvezna
je ohranitev vinograda
predhodna izdelava
skupinske LD

504
4.529
3.365

14.076

Stran

8264 / Št. 63 / 6. 8. 1999

Uradni list Republike Slovenije

Evid. št.
iz
PSPA

PKN

K.O.

parcelna
št.

Dovoljena
Namembnost
Posega

Drugi pogoji

Velikost
opredeljenega
stavbnega
zemljišèa / m2

32.1b

SB 33

Stranice

gradnja individualnih
stanovanjskih hiš
(max 17)

predhodna izdelava
skupinske LD

16.400

33

SB 35

Škalce

98del,97/1,
91/1, 90,
88/1,89,102
103,86/7,
1427del,
86/1,86/2,
105/2,105/1
del,105/3
del, 87/5
118/5

stanovanjska hiša

901

36

SB 23

Krievec

330

430

37

SB 23

Stranice

38

SB 24

Zgornje Zreèe

1032/2
*146
771/7

èebelnjak s
spremljajoèimi
prostori
poèitniki objekt
(brunarica)
shramba

39

SB 33

Stranice

555/1

stanovanjska hiša

44.1

SB 3

Resnik

245/7

Poèitniki in
stanovanjski

445/36

objekti

980

44.2

v celoti
1.703
750
Izdelava skupinske LD
osnovi SP RC Planiranje
Celje, št.
proj. 242/98

31.275

990

45

SB 13

Loška gora

458/2

47

SB 14

Padeški vrh

89/1del

poslovno
stanovanjski objekt
Stanovanjska hiša

48

SB 24

Brezje pri
Oplotnici

672/3

Stanovanjska hiša

1.232

672/1

Stanovanjska hiša

1.237

374/7

Stanovanjska hiša

670

49
50

SB 33

Krievec

53.1

SB 24

Zreèe

53.2
54a

SB 3
SB 13

Resnik

54b

56a

SB 3

Resnik

56b
57

529/8,
Stanovanjska gradnja
529/9, 529/7
(3 + 2 objekta)
529/2
529/3
44, 53/1,
Stanovanjska
53/2, 57/2,
gradnja, poèitniki
57/3, 57/4,
objekti
57/5, 58/1,
58/3 del,
58/5, 58/6,
61/1 del,
61/2,
45 del
52/2 del,
52/1 del
75 del

Ureditev gasilskega
centra ter ZU ob

74/1 del
SB 3

Resnik

303/3 del

560

2.475
2.065
7.400

4.500

900
1200

Turistièno
stanovanjski objekt

1.750
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Evid. št.
iz
PSPA

PKN

K.O.

parcelna
št.

Dovoljena
Namembnost
Posega

Drugi pogoji

Velikost
opredeljenega
stavbnega
zemljišèa / m2

58

SB 3

Resnik

* 69,
161/1del,
161/2,
166 del

Stanovanjski objekti

13.000

59.1

SB 14

Gorenje

1475/1del,
322 del,
321 del,

59.2

SB 14

Gorenje

izdelava skupinske LD

2.200

60a

SB 14

Gorenje

327 del, 328
del
1478/1del,
1484 del,
1486 del
1478/2,
1478/3
632/2 del,
633 del,
632/2 del,
633 del,
828/4

* ureditev kriièa
cest Zreèe - Koroka
vas - Gorenje
* poveèava povrin
za turistièni objekt
stanovanjski objekti

* prekategorizacija in
opredelitev v u na osnovi SP
Urbana Velenje, št. proj.
158/98
* sprememba PUP
Izdelava LD na osnovi SP
Studio LIST, št. proj. 593/98

izdelava LD na osnovi SP
Studio LIST, št. proj. 593/98

3.130

60b
61a

SB 23
SB 24

Loška gora

61b
62

SB 24

Zreèe

Šolska stavba s
funkcionalnim
zemljišèem za
športne površine
Stanovanjsko
turistièni objekti

Skladišèe
repromateriala

6. člen
Ti začasni prostorski ureditveni pogoji veljajo do izdelave sprememb in dopolnitev obeh odlokov, ki sta navedena v
5. členu tega odloka oziroma do izdelave prostorskih ureditvenih pogojev ali urbanističnega rada za odprti prostor Občine Zreče.
7. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je
na vpogled na Občini Zreče ter pri upravni enoti Slovenske
Konjice.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

4.120
1.860
410

5. člen
Za posege, ki so našteti v 4. členu tega odloka, se
smiselno upoštevajo vsi pogoji, ki se nanašajo na oblikovanja novogradenj, določanje gradbenih parcel, komunalno
urejanje stavbnih zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih
vrednot človekovega okolja, ter na obseg lokacijske dokumentacije, kot so opredeljeni v:
a) odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, v
občini Slovenske Konjice (Uradni lis SRS, št. 34/87)
b) odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v občini Slovenske
Konjice (Uradni list SRS št. 28/89 in Uradni list RS, št.
2/94).

Št. 350-03-04/99
Zreče, dne 5. julija 1999.

1.440

3091.

1.000

Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu
SN 1 Zreče

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in 29 člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 27/93, 6/96, 45/94, 57/94 in 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 5. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu SN 1
Zreče
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve zazidalnega
načrta SN 1 ZREČE, ki ga je izdelal ARHE Inženiring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o., Židovska steza 4, 1000
Ljubljana pod številko 110/97/99 v maju 1999.
2. člen
Dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 Zreče vsebujejo:
– besedilo odloka o dopolnitvah
zazidalnega načrta
SN 1 Zreče
– obrazložitev dopolnitve zazidalnega
načrta
SN 1 Zreče
– zazidalna situacija – dopolnitev
M 1:1000
– parcelacija – dopolnitev
M 1:500
3. člen
V odloku o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče se dopolni:
– V 4. členu se doda pod alineo A, alinea “A“
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“A“ na rezervni površini se zgradi 2 (dve) poslovno
stanovanjski hiši 529 m2
b.e.p. nad terenom in 352 m2 b.e.p pomožnih površin
pod terenom.
– V 7. členu se doda pod alineo A, “A“
“A“ stanovanjsko poslovna objekta na rezervni površini
imata sledeče gabarite:
Osnovna enota je pravokotnega tlorisnega gabarita
10 mx14m; toleranca ± 0,5 m. Garaža ima tlorisni gabarit
6mx6m; toleranca ± 0,3 m.
Zimski vrt polkrožne oblike 5 m×5 m; toleranca ± 1 m.
Odmik objekta od robnika pločnika (parcelna meja) je
2 m.
4. člen
Peti in šesti stavek tretjega odstavka 11. člena odloka
o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče se spremeni in se glasi:
Osnovna enota tlorisne površine 96 m2, je pokrita z
dvokapnico, naklon 35° – 45°. Kritina je opečne strukture,
temne barve.
5. člen
Dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 Zreče so na vpogled v prostorih Občine Zreče.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-01/96/99-2
Zreče, dne 5. julija 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

3092.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94. 14/95, 20/95 odločba US, 63/95, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet
občine Zreče na seji dne 5. 7. 1999 sprejel
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ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles
Občinskega sveta občine Zreče
1. člen
Drugi odstavek 17. člena odloka o ustanovitvi delovnih
teles Občinskega sveta občine Zreče (Uradni list RS, št.
92/98), se spremeni in se glasi:
“ Komisija ima predsednika in štiri člane.“
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04-01/95/98/99
Zreče, dne 5. julija 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽALEC
3093.

Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Žalec

Na podlagi 111. člena in četrtega odstavka 27. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, in 70/95) ter 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99)

razpisujem
prve volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Žalec
1. Prve volitve članov sveta krajevnih skupnosti Galicija, Gotovlje, Griže, Levec, Liboje, Petrovče, Ponikva, Šempeter, Vrbje in Žalec bodo v nedeljo, dne 17. oktobra 1999.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 7. september 1999.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00608/0002/99
Žalec, dne 3. avgusta 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
3007. Zakon o gorskih vodnikih (ZGV)
3008. Zakon o kontroli cen (ZKC)
3009. Zakon o spremembah zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-D)
3010. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
3011. Odlok o imenovanju ministra za šolstvo in šport
3012. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3013. Ugotovitveni sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
3014. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslancu
v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih
3015. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnih sodišč

8121
8124
8128
8128
8129
8129
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3036. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državni upravi
8174
3037. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za
zaposlene v državni upravi
8174
3038. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove – fundacije
za razvoj Splošne bolnišnice Murska Sobota
8174

BANKA SLOVENIJE
3039. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in
poslovnih poročilih bank in hranilnic
8175

8129

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
8129

3040. Ugotovitev da je mandat poslanca Državnega zobra
prešel na naslednjega kandidata

8175

8129

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
PREDSEDNIK REPUBLIKE
3016. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji
8131
3017. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski 8131

VLADA
3018. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o začasni
uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Državo Izrael
8131
3019. Uredba o obveščevalno-varnostni službi Ministrstva
za obrambo
8145
3020. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja
vas–Beltinci
8146
3021. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev 8161
3022. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
8162
3023. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov 8162
3024. Odlok o naročilih zaupne narave
8163

MINISTRSTVA
3025. Odredba o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu projektno učenje za mlajše odrasle
3026. Odredba o izobraževalnem progamu projektno učenje za mlajše odrasle
3027. Odredba o poravnavi dela prispevkov za socialno
varnost za morske ribiče za obdobje 1. 11. 1998 do
31. 7. 1999 v višini 9,129.171 SIT
3028. Odredba o določitvi najmanjšega dohodka, ki ga mora dosegati morski ribič, imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov, kot pretežni del svojih dohodkov
za vključitev v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje pod pogoji, ki veljajo za kmeta
3029. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o količini jodovih soli v kuhinjski soli
3030. Pravilnik o kriterijih za imenovanje organizacij za preskušanje
3031. Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev
3032. Pravilnik o vsebini strokovnega izpita inšpektorjev
za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo
3033. Pravilnik o načinu kritja stroškov na podlagi zakona
o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije
in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb
3034. Odločba o določitvi izpitnih centrov, njihovem
območju, krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in
kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati
za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit
3035. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 16.
3. 1999 do 15. 7. 1999 izdano dovoljenje za promet
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3041. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v
zdravstveni negi
8175
3042. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za julij 1999
8177
3043. Sprememba in dopolnitev tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj,
soglasij in drugih zadevah
8177

OBČINE
LJUBLJANA
3044. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1
Bežigrad – zahod
3045. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B3
Savsko naselje
3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4
Stožice – Tomačevo
3047. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5
Savlje – Kleče
3048. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6
Črnuče – Nadgorica
3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7
Podgorica – Šentjakob
3050. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M1
Zelena jama – Nove Jarše
3051. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M3
Šmartno, Sneberje
3052. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M5
Selo – Nove Fužine
3053. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M6
Štepanjsko naselje – Hrušica – Bizovik
3054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M7
Zadobrova – Novo Polje – Zalog
3055. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M8
Polje – Vevče – Kašelj
3056. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M9
Zadvor – Sostro
3057. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti M12
Besnica in M13 Lipoglav
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3058. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3
Podutik
3059. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š5
Stegne
3060. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6
Stanežiče – Vižmarje
3061. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7
Tacen Šmartno
3062. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š8
Gameljne
3063. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik
3064. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta
3065. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
3066. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas
3067. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V6 Mestni log
3068. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje
3069. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS
6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2 Štepanja vas, MS
6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR
6/2 Hrušica
BENEDIKT
3070. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 1999
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BREŽICE
3071. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS Dobova
8204
3072. Sklep o razpisu referenduma o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka
8205
BRASLOVČE
3073. Ugotovitev da je naslednji kandidat za člana
Občinskega sveta občine Braslovče z liste
Demokratične stranke upokojencev, DeSUS
JESENICE
3074. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Jesenice
3075. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Jesenice
KOMEN
3076. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica
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LITIJA
3077. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občine Litija za obdobje 1986 do 2000 in
družbenega plana občine Litija za obdobje 1986–
90–2000
NOVO MESTO
3078. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1999/1
OSILNICA
3079. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Občine Osilnica – dopolnitev
1998
3080. Odlok o lokacijskem načrtu poteka ceste Osilnica
– Kočevska Reka, odsek Dragarji – Zg. Čačič
3081. Odlok o občinskih cestah
RIBNICA NA POHORJU
3082. Poslovnik Občinskega sveta občine Ribnica na
Pohorju
3083. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
SLOVENJ GRADEC
3084. Odlok o občinskih cestah
SLOVENSKA BISTRICA
3085. Odlok o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov osnovnih šol v Občini
Slovenska Bistrica
3086. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Slovenska Bistrica
3087. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji
poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za
poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin
za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine
3088. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, oziroma javni uporabi
TRŽIČ
3089. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
ZREČE
3090. Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Zreče v letu 1998
3091. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu SN
1 Zreče
3092. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih
teles Občinskega sveta občine Zreče
ŽALEC
3093. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Žalec
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