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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-C)
1. člen
V zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98), se 5. točka prvega
odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“5. Domači prevoznik je fizična ali pravna oseba s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje
prevoza oseb ali stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu ter fizična ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja prevoze oseb in stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, za katere po določbah tega zakona ni potrebno pridobiti licence.“
Dodata se 27. in 28. točka, ki se glasita:
“27. Kontrolna listina-potniška spremnica je obrazec,
ki ga uporablja domači prevoznik pri opravljanju javnega
prevoza oseb v mednarodnem prostem cestnem prometu.
28. Drugi izrazi s področja cestnega prometa imajo v
tem zakonu enak pomen, kot ga določajo drugi predpisi s
tega področja in mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.“
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2. člen
Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
(evidence, ki jih vodi pristojno ministrstvo)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet vodi evidenco prevoznikov in motornih vozil, prijavljenih za prevoz oseb in
stvari v cestnem prometu, glede na vrsto prevoza. V evidenci se vodijo podatki, določeni v tem zakonu.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se lahko vodi kot
centralna informatizirana baza na osnovi podatkov, ki jih
zagotavljajo in uporabljajo ministrstvo, pristojno za promet,
ministrstvo za finance, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za pravosodje, republiški senat za prekrške, Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in izdajatelji licenc.
(3) Evidenca iz prejšnjih odstavkov se deli na evidenco
mednarodnih in evidenco notranjih prevoznikov.
(4) Ministrstvo, pristojno za promet in oseba, pooblaščena za delitev dovolilnic, zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, potrebne za delitev dovolilnic.
Ministrstvo, pristojno za promet poleg tega zbira, obdeluje,
shranjuje, posreduje in uporablja podatke, potrebne za izdajanje licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu in
registracijo avtobusnih voznih redov.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet in pooblaščena
oseba za delitev dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: delilec)
vodita in vzdržujeta evidenco podatkov o prevoznikih in vozilih, prijavljenih za cestni prevoz oseb in stvari. V tej evidenci
se vodijo in vzdržujejo naslednji podatki:
– matična številka, davčna številka in sedež prevoznika
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ime in priimek odgovorne osebe za prevoze,
– številka in veljavnost izdane licence, vrsta prevozov
za katere je izdana licenca, znamka, tip in registracijska
številka ter drugi podatki o vozilih, za katere so bile izdane
kopije licenc,
– ime in priimek, EMŠO ter izobrazba zaposlenih voznikov,
– obsodbe za kazniva dejanja zoper premoženje, gospodarstvo ali varnost javnega prometa in izrečene kazni za
storjene prekrške, opravljanja prevozov oseb ali stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne
licence,
– podatki o poravnanih davčnih obveznostih,
– izrečeni ukrepi zoper prevoznike na podlagi tega zakona oziroma mednarodnih pogodb.
(6) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo tudi v evidenci izdanih licenc ter registriranih avtobusnih voznih redov. V evidenci avtobusnih voznih redov ministrstvo, pristoj-
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no za promet vodi tudi podatke o voznih redih, ki jih v
predpisani obliki zagotavljajo avtobusni prevozniki.
(7) Podatki iz petega in šestega odstavka se lahko
zbirajo tudi iz evidenc ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za finance, ministrstva za pravosodje, senata za prekrške, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
izdajateljev licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Kadar delilec dovolilnic zbira podatke o pravni ali fizični
osebi iz že obstoječih zbirk podatkov, o tem ni dolžan obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Organi,
organizacije in posamezniki, ki imajo podatke oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te podatke na
zahtevo posredovati delilcu dovolilnic. Za zagotovitev dostopa do podatkov iz prejšnjih odstavkov, lahko ministrstvo,
pristojno za promet vzpostavi neposredno računalniško (elektronsko) povezavo z vsemi navedenimi organi in organizacijami, ki vodijo take podatke ali zbirke podatkov.
(8) Podatki iz prejšnjih odstavkov se vodijo ves čas, ko
je prevoznik vpisan v evidenco prevoznikov. V obliki arhiva
pa se podatki hranijo še 5 let od dne, ko je prevoznik
izbrisan iz evidence cestnih prevoznikov.
(9) Podatki iz prejšnjih odstavkov se lahko posredujejo
tudi drugim državnim organom in izdajateljem licenc, če to
zahtevajo in je njihova zahteva povezana izključno z prevozniško dejavnostjo, s katero se ukvarjajo subjekti, katerih
podatki se vodijo v evidencah iz tega člena.
(10) Delilec izbriše prevoznika iz evidence prevoznikov:
– če prevozniku preneha veljavnost licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu – z dnem prenehanja
veljavnosti licence;
– če je prevoznik izbrisan iz sodnega registra oziroma
vpisnika samostojnih podjetnikov – z dnem izbrisa.
3. člen
V 3. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedilo
“overjeno kopijo licence in dokument“ nadomesti z besedilom “kopijo licence, overjeno od izdajatelja in potni nalog“,
drugi stavek pa se črta.
V drugem odstavku se beseda “dokumenta“ nadomesti
z besedo “potnega naloga“.
V tretjem odstavku se beseda “dokumentov“ nadomesti z besedo “potnih nalogov“.
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se za besedami “in za
prevoze s specialnimi vozili“, doda besedilo:
“ki so bila po izdelavi predelana za poseben namen in
služijo prevozu za lastne potrebe ter se z njimi ne more
opravljati prevozov oseb in stvari na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. vozila za prevoze čebel, potujoče knjižnice...).
5. člen
V tretjem odstavku 7. člena se dodata drugi in tretji
stavek, ki se glasita:
“V odločbi o odvzemu licence izdajatelj obenem pozove domačega prevoznika, da v roku osmih dni po prejemu
odločbe vrne izdajatelju licenco in overjene kopije licence.
O odvzemu licence izdajatelj takoj obvesti ministrstvo, pristojno za promet in pristojne inšpekcijske službe.“
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je
v roku osmih dni dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno
za promet. Pritožba ne zadrži njene izvršitve.“
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6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Delitev dovolilnic, ekoloških točk in CEMT dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: dovolilnice) iz prejšnjega člena
opravljata Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije vsaka za svoje člane, upoštevaje merila, pogoje
in postopke določene s tem zakonom. Ministrstvo, pristojno
za promet pridobljene dovolilnice prenese zbornicama, glede na število pravilno uporabljenih dovolilnic njunih članov v
predhodnem letu.
(2) Dovolilnice lahko pridobi domača pravna ali fizična
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima licenco za opravljanje mednarodnega prevoza
oseb ali stvari,
– je vpisana v evidenco mednarodnih prevoznikov, ki
jo v okviru evidence prevoznikov vodi ministrstvo, pristojno
za promet.
(3) Stroški nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo domačega prevoznika, ki vloži zahtevo za dodelitev
dovolilnic. Višino teh stroškov določi minister, pristojen za
promet.
7. člen
Za 33. členom se dodajo 33.a, 33.b, 33.c, 33.č,
33.d, 33.e, 33.f, 33.g in 33.h člen, ki se glasijo:
“33.a člen
(osnovni kriteriji in merila za delitev dovolilnic)
(1) Delilec pri delitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic upošteva naslednje kriterije in merila:
– število in kvaliteto motornih vozil prijavljenih za opravljanje prevozov v cestnem prometu ob koncu obdobja iz
naslednje alinee,
– odstotek pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic
za posamezne prevoze v določenem obdobju,
– uporabo oprtnega vlaka v obdobju iz prejšnje alinee
(samo za prevoz stvari) in
– kršitve določil tega zakona in drugih predpisov glede
delitve in uporabe dovolilnic.
(2) Pri delitvi se upošteva tudi število kontingenta pridobljenih dovolilnic in želje prevoznika, izražene v vlogi za
dodelitev dovolilnic.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, od skupnega števila pridobljenih dovolilnic, zadrži rezervo za omogočanje nujnih in strateško pomembnih prevozov. Delitev teh dovolilnic
se opravi na način, ki ga predpiše minister, pristojen za
promet upoštevajoč pomembnost nujnega prevoza glede na
pomembnost prevoza za Republiko Slovenijo. Če ta rezerva
ni porabljena, jo ministrstvo da na razpolago delilcu za razdelitev.
(4) Za delitev ekoloških točk za tranzit preko Republike
Avstrije veljajo tudi posebna merila, ki jih v skladu z zahtevami te države predpiše minister, pristojen za promet. Organizatorji-operaterji prevozov z oprtnimi vlaki morajo zagotoviti,
da bodo z oprtnimi vlaki možni prevozi vseh vozil, katerih
največje dimenzije in mase so v skladu s predpisi o največjih
masah in dimenzijah vozil v Republiki Sloveniji.
(5) Minister, pristojen za promet, predpiše natančnejši
postopek in način uporabe kriterijev ter meril določenih v
prejšnjih odstavkih tega člena.
33.b člen
(postopek delitve dovolilnic)
(1) Domači prevoznik, ki želi pridobiti dovolilnice iz
33. člena tega zakona, mora biti vpisan v evidenco mednarodnih prevoznikov iz druge alinee drugega odstavka
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33. člena tega zakona. Prevoznik, ki želi pridobiti dovolilnice mora vložiti pisno vlogo pri delilcu. V vlogi mora prevoznik
navesti svoje realne potrebe po številu in vrstah dovolilnic in
priložiti ustrezna dokazila, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za pridobitev dovolilnic.
(2) Delilec prevoznika, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovolilnic, vpiše v seznam mednarodnih prevoznikov, ki
so upravičeni do pridobitve dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: seznam).
(3) Prevoznik jamči za pravilnost podatkov, ki jih navede v vlogi za pridobitev dovolilnic, dolžan pa je delilcu nemudoma sporočiti spremembo teh podatkov.
(4) Prevozniku, ki je vpisan v seznam, se določi letni
plan dodelitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari. Pri določitvi letnega plana delilec upošteva merila, kriterije in postopek določen s tem zakonom in podzakonskimi
predpisi. V planu so navedene vse vrste in število dodeljenih dovolilnic za mednarodni prevoz stvari. Letni plani dodelitve dovolilnic prevoznikom so javni in se na primeren
način objavijo.
(5) Po določitvi letnih planov delitve, je delilec dolžan
posameznega prevoznika obvestiti o dodeljenih dovolilnicah.
(6) Delilec prevozniku pošlje vabilo na delitev za posamezno delilno obdobje, skupaj z odločbo o dodelitvi vrst in
številu dovolilnic za posamezno delitev. Prevoznik lahko v
roku osmih dni od prejema odločbe vloži pritožbo pri delilcu,
ki pritožbo obravnava. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(7) Če delilec ugotovi, da je v postopku delitve bila
storjena napaka, oziroma niso bile upoštevane določbe tega
zakona, svojo odločitev ustrezno spremeni. V primeru, da
delilec izpodbijane določbe ne nadomesti z novo, pritožbo
prevoznika pošlje v reševanje ministrstvu, pristojnemu za
promet.
(8) Delilec mora ministrstvu, pristojnemu za promet
skupaj s pritožbo odstopiti vso dokumentacijo potrebno za
odločanje o stvari.
(9) Delilec dovolilnic in ministrstvo pristojno, za promet
vroča svoje odločbe ali druge spise prevoznikom na sedežu,
ki so ga navedli v postopku za pridobitev licence. Če prevoznik dvakrat zapored ne prevzame pošte, delilec oziroma
ministrstvo, pristojno za promet odločbo objavi za 15 dni na
svoji oglasni deski. S tem se šteje, da je vročitev opravljena.
33.c člen
(kritične dovolilnice)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, sestavi in objavi
seznam tistih vrst dovolilnic, ki ne zadoščajo potrebam slovenskih prevoznikov.
(2) Prevozniku, ki je na novo vpisan v evidenco mednarodnih prevoznikov, se eno leto po vpisu v evidenco, v planu
ne more določiti kritičnih dovolilnic in CEMT dovolilnic. Ravno tako niso dovoljeni prenosi dodeljenih kritičnih dovolilnic
na nove prevoznike.
(3) V drugem delilnem letu po vpisu v evidenco, se
prevozniku v planu lahko določijo tudi kritične dovolilnice,
ob upoštevanju meril iz 33.a člena tega zakona, če delilec
razpolaga z dovolilnicami, pridobljenimi z zmanjšanjem planov prevoznikov, ki so nepravilno ali v zmanjšani meri uporabljali dovolilnice.
33.č člen
(posebne vrste dovolilnic)
Posebne vrste dovolilnic so tiste dovolilnice, ki jih po
mednarodnih pogodbah pridobi Republika Slovenija ter so
časovne in namenske. Dovolilnice iz tega člena se razdelijo
med tiste prevoznike, ki opravljajo največ oziroma pretežno
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takšne vrste prevozov, za katere so te dovolilnice namenjene. Način uporabe teh dovolilnic predpiše minister, pristojen za promet.
33.d člen
(Merila in kriteriji za delitev CEMT dovolilnic)
(1) CEMT dovolilnice so dovolilnice, ki jih Republika
Slovenija pridobi od Evropske konference ministrov za promet (CEMT), ki jih delilec vsako leto razdeli prevoznikom.
Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednoti
po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga, v določenem obdobju, ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– bilateralni prevozi v sosednje države,
– bilateralni prevozi z državami, ki ne mejijo na Republiko Slovenijo,
– prevozi med tretjimi državami.
(2) Točke pridobiva prevoznik glede na posamezno
vrsto dovolilnice, za vsako dodeljeno CEMT dovolilnico posebej. Delilec iz mesečnega poročila o uporabi CEMT dovolilnice za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT dovolilnico, izračuna koliko točk je pridobil glede na opravljene
vožnje v določenem obdobju. Na podlagi tako opravljenega
izračuna delilec prevoznike razvrsti glede na število zbranih
točk in naredi seznam. Prevoznikom, ki se uvrstijo med
zadnjih 15 odstotkov ali manj, vseh prevoznikov na tem
seznamu, se dodeljene dovolilnice odvzamejo in dodelijo
drugim prevoznikom, ki so za tako vrsto dovolilnice zaprosili.
(3) Če je prevozniku v planu dodeljena CEMT dovolilnica, se mu temu primerno sorazmerno zmanjša število dodeljenih kritičnih dovolilnic za posamezne države.
(4) Uporabnik dovolilnice mora za vsako vožnjo voditi
dnevnik vožnje v skladu s pravili CEMT. Izpolnjene liste
dnevnika je treba ob koncu vsakega meseca, skupaj s statističnim listom, poslati delilcu, ki je dovolilnico izdal prevozniku. Če prevoznik poročila ne odda ali ga odda prepozno, se
šteje, da v tem mesecu voženj ni opravljal, zato ne sodeluje
v točkovanju.
(5) Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim
žigom, je treba poleg statističnega lista priložiti še kopijo
prevozne listine (CMR).
(6) Če prevoznik neredno pošilja mesečna poročila,
mu lahko delilec odvzame dodeljene CEMT dovolilnice.
33.e člen
(odvzem CEMT dovolilnic)
(1) Delilec odvzame CEMT dovolilnico če:
– prevoznik krši določila mednarodnih sporazumov, ki
jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na
področju mednarodnih prevozov stvari,
– prevoznik ne doseže zahtevanega števila točk oziroma ne izpolnjuje kriterijev iz drugega odstavka 33.d člena
tega zakona,
– prevozniku preneha veljavnost licence za opravljanje
mednarodnih javnih prevozov stvari, in sicer z dnem prenehanja licence.
(2) Prevoznik, kateremu je bila CEMT dovolilnica odvzeta po kriterijih iz prejšnjega odstavka, lahko zaprosi za
ponovno dodelitev CEMT dovolilnice po preteku enega leta
od odvzema.
(3) Prevoznik je dolžan CEMT dovolilnico, ki mu je bila
odvzeta, vrniti delilcu v osmih dneh od prejema odločbe o
odvzemu CEMT dovolilnice. Če prevoznik v navedenem roku CEMT dovolilnice ne vrne, mu delilec do vrnitve CEMT
dovolilnice, začasno zaustavi izdajo vseh dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari.
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33.f člen
(razdelitev temeljnega plana na delilna obdobja
in fizična delitev)
(1) Delilec plan delitve dovolilnic prevoznikom razdeli
na delilna obdobja. Tako se prevozniku določi število dovolilnic, ki mu pripada glede na posamezno delilno obdobje.
(2) Delitev dovolilnic za naslednje obdobje se začne v
primernem časovnem odmiku pred začetkom obdobja, za
katerega bodo dovolilnice izdane. Delilec prevozniku posreduje pisno vabilo, v katerem navede datum in kraj delitve.
Delitev se praviloma opravlja na krajih, ki jih določi delilec.
(3) Delitev in pravilno uporabo dovolilnic delilec spremlja glede na vsako delilno obdobje. V primeru, da prevoznik
ne uporablja dovolilnic v skladu z zakonom in drugimi predpisi, mu delilec lahko, brez spremembe plana, število dodeljenih dovolilnic takoj v naslednjem obdobju zmanjša, sorazmerno z nepravilno uporabljenimi ali neuporabljenimi dovolilnicami v prejšnjih obdobjih. Če je bilo prevozniku preko
celega delilnega leta, zaradi nepravilne uporabe, večkrat
zmanjšano število dodeljenih dovolilnic, mu delilec lahko
spremeni plan dodelitve dovolilnic. Plan se prevozniku lahko
spremeni med delilnim letom poleg predhodno navedenega
primera tudi, zaradi morebitne kršitve prepovedi iz četrtega
odstavka 33.g člena tega zakona.
(4) Delilec lahko v posameznem delilnem obdobju v
upravičenih primerih zmanjša ali poveča število razdeljenih
dovolilnic. To praviloma lahko stori v primeru spremembe
števila pridobljenih dovolilnic ali spremenjenih potreb prevoznikov.
(5) Prevoznik v posameznem delilnem obdobju lahko
zaprosi za avans dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij, če
prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posameznem delilnem obdobju ne zadošča za izvedbo vseh načrtovanih prevozov. Način in postopek odobritve avansa predpiše minister, pristojen za promet.
(6) Delilec prevozniku, ki v dveh zaporednih delilnih
obdobjih ni prevzel dodeljenih dovolilnic, ustavi dodelitev
teh dovolilnic. Če tak prevoznik ponovno zahteva dodelitev
dovolilnic, se šteje za novega prevoznika.
33.g člen
(pravilna uporaba in prenos dovolilnic)
(1) Prevozniki vračajo uporabljene in neuporabljene
dovolilnice na kraju, ki ga določi minister, pristojen za promet. Pri vračilu uporabljenih dovolilnic mora prevoznik priložiti seznam porabljenih dovolilnic na obrazcu, ki ga predpiše
minister, pristojen za promet. Pravilno uporabo dovolilnic
delilec presoja na podlagi podatkov iz Enotne carinske listine (ECL).
(2) Prevoznik lahko dovolilnice prenese le na prevoznika, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovolilnic in pod
pogoji da:
– o nameravanem prenosu predhodno pisno obvesti
delilca,
– mu delilec prenos odobri.
(3) Prevozniki morajo dovolilnice uporabljati tako, da
opravijo čimveč prevozov stvari v obe smeri (naloženo vozilo). Poraba dovolilnic na tak način mora dosegati delež, ki
ga v odstotku predpiše minister, pristojen za promet.
(4) Prevoznik mora dovolilnice uporabljati v skladu z
določili tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na
delitev in uporabo dovolilnic, predvsem pa ne sme prevoza
opraviti brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico in dovolilnice preprodajati ali prenašati na druge prevoznike, razen
v skladu z določili tega zakona.
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33.h člen
(Uporaba drugih predpisov)
Pri delitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic, delilec poleg
določb tega zakona in drugih predpisov upošteva tudi določila mednarodnih pogodb, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami glede izvajanja mednarodnega cestnega prometa, kakor tudi določila resolucij organizacije
CEMT glede uporabe dovolilnic, ki jih izdaja ta organizacija.“
8. člen
V 34. členu se v četrtem odstavku črta pika in doda
besedilo “kontrolo nad izvajanjem te določbe pa izvajajo
carinski organi, inšpektorji za cestni promet in policisti.“
V petem odstavku se na koncu zadnjega stavka pika
zamenja z vejico in doda besedilo “dokler prevoznik ne
pridobi ustrezne dovolilnice“.“
V sedmem odstavku se za zadnjim stavkom pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “za kar mora prevoznik
plačati stroške, ki jih je povzročil.“
9. člen
35. člen se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Pristojni carinski organ lahko proti plačilu izda tujemu prevozniku za bilateralni ali tranzitni prevoz posebno
dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo, če:
– Republika Slovenija nima sklenjene pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu stvari z državo, kjer je motorno
vozilo registrirano,
– prevaža žive živali,
– hitro pokvarljivo blago,
– ima motorno vozilo označeno z začasnimi registrskimi tablicami za izvoz vozila, pod pogojem, da vozilo ne
prevaža stvari.
(2) Ob plačilu posebnega dovoljenja plača prevoznik
tudi cestno takso v skladu s 40. členom tega zakona.
(3) Ceno in vsebino dovoljenja določi minister, pristojen za promet.“
10. člen
V 36. členu se v prvem odstavku črta 10. točka. Dosedanje 11., 12., 13., 14. in 15. točka postanejo 10., 11.,
12., 13. in 14. točka.
11. člen
V 39. členu se v drugem odstavku besedilo “vozilu
tujega prevoznika“ zamenja z besedilom “tujemu prevozniku
za konkretno vozilo“.
12. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(1) Če imata motorno in priklopno vozilo registrski
označbi različnih držav, se zaračunava cestna taksa za skupino vozil v znesku, ki velja za državo, v kateri je registrirano
motorno tovorno vozilo.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Če je motorno vozilo iz prejšnjega odstavka iz
države, s katero je z mednarodno pogodbo dogovorjeno, da
se cestna taksa ne zaračunava, priklopno pa iz države, s
katero takega sporazuma ni, se cestna taksa za priklopno
vozilo zaračuna v znesku, ki velja za državo, v kateri je le-to
registrirano.“
13. člen
V 51. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
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“(2) Carinski organi so pooblaščeni, da začasno odvzamejo tujemu vozniku dovoljenje, ki ga mora imeti v vozilu
skladno z določbami tega zakona, če dvomijo o njegovi
pravilnosti, oziroma če voznik ne spoštuje pogojev iz dovoljenja. Začasno odvzeto dovoljenje je treba skupaj z zapisnikom o začasnem odvzemu poslati ministrstvu, pristojnemu
za promet.“
14. člen
V 54. členu se v 1. točki prvega odstavka med številki
7. in 14., vstavi številka “11.,“
V tretjem odstavku se besedilo “domačih ali tujih prevoznikov“ zamenja z besedilom “domačih ali tujih izvajalcev
prevozov“.
15. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Z denarno kaznijo 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti, če opravlja
prevoze oseb in stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence ali v nasprotju z izdano
licenco (prvi odstavek 4. člena).
(2) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki v roku osmih dni po
prejemu odločbe ne vrne izdajatelju licenco in overjene
kopije licence (četrti odstavek 7. člena).“
16. člen
V 56. členu se v prvem odstavku črtata besedi “domači
prevoznik-“.
V 1. točki prvega odstavka se beseda “tretji“ zamenja s
“četrti“.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.“
17. člen
V 57. členu se v napovednem besedilu prvega odstavka črtajo besede “najmanj“ in “domači prevoznik“, v 1. točki
pa se besedi “overjene“ in “dokumenta“ nadomestita s “potni nalog“.
V drugem odstavku se črta beseda “najmanj“.
18. člen
V 58. členu se v napovednem besedilu prvega odstavka črta beseda “najmanj“, besedilo “domači ali tuji prevoznik –“ pa se nadomesti z besedilom “domača ali tuja“.
V prvem odstavku se črta 7. točka, dosedanja 8. in
9. točka pa postaneta 7. in 8. točka; doda se nova 9. točka,
ki se glasi:
“9. če opravi prevoz brez dovolilnice ali s ponarejeno
dovolilnico in če dovolilnice preprodaja ali prenaša na druge
prevoznike v nasprotju z določbami tega zakona (četrti odstavek 33.g člena).“
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Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik-voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.“
19. člen
V 59. členu se v prvem, drugem in četrtem odstavku
črta beseda “najmanj“.
V tretjem odstavku se črtajo besede “najmanj“ in “domači prevoznik –“.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena“.
20. člen
59.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje inšpektor ali policist na kraju voznika, ki v vozilu nima dovolilnice iz 34. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje inšpektor na kraju voznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka
3. člena tega zakona.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev kaznuje policist
na kraju voznika, ki med vožnjo v vozilu nima kopije licence,
overjene s strani izdajatelja (3. člen). O izrečenem ukrepu
obvesti Prometni inšpektorat Republike Slovenije.
21. člen
V 60. členu se v tretjem odstavku za besedilom “od
13.12.1983 dalje“ beseda “in“ nadomesti z besedo “ali“.
22. člen
Prevoznikom, ki so ob uveljavitvi tega zakona že imeli
določene temeljne plane in dodeljene CEMT dovolilnice, na
podlagi pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št.
73/97, 3/98 in 33/98) in pravilnika o postopku, merilih za
delitev in uporabi CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 79/97)
se jim ti plani prenesejo v plan za naslednje delilno leto.“
23. člen
V celotnem besedilu zakona se beseda “carinik“ nadomesti z besedama “carinski organ“ v ustreznem sklonu in
besedi “carinsko nadzorstvo“ nadomestita z besedami “carinska kontrola“ in “carinski nadzor“ v ustreznem sklonu.
24. člen
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica
Slovenije prevzameta delitev dovolilnic iz 6. člena tega zakona najkasneje s 1. 3. 2000.
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/92-2/22
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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VLADA
3116.

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo
Ljubljana

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo
Ljubljana
1. člen
V prvem odstavku 3. člena sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana (Uradni
list RS, št. 16/94 in 3/98) se doda:
“H/55.230 Druge nastanitve za krajši čas
I/61.100 Pomorski promet”
Drugi odstavek 3. člena se nadomesti z novima, ki
glasita:
“Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela Inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.
Inštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s strokovnimi
organizacijami po svetu.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Inštitutu oblikujejo
programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela Inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela Inštituta,
– letni program dela Inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
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4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela Inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela JRO h kateremu je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.”
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe krije
ustanovitelj. Primanjkljaj ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
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9. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim Inštitut upravlja. Za
obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči Inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
10. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
11. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-12/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3117.

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju
Instituta “Jožef Stefan” v Ljubljani v javni
raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

ODLOK
o spremembi odloka o preoblikovanju Instituta
“Jožef Stefan” v Ljubljani v javni raziskovalni
zavod
1. člen
Prvi odstavek 3. člena odloka o preoblikovanju Instituta
“Jožef Stefan” v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni
list RS, št. 13/92) se nadomesti z novima dvema odstavkoma, ki glasita:
“Dejavnost Instituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
DE/22.110 Izdajanje knjig,
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
DL/33.100 Poizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov,
DL/33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah,
K/72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
K/72.300 Obdelava podatkov,
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K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/73.101 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/73.103 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.104 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
Institut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela Instituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Institut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Institutu oblikujejo
programske skupine.
“Institut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Instituta, ki je usklajen s Programom dela Instituta.”
3. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Instituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Instituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela instituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela instituta,
– letni program dela Instituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju vodilnih, poslovodnih in
raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Instituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Instituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela Instituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
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– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Instituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
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12. člen
Institut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega odloka
uskladiti statut.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-11/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije

6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Institut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Institut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela instituta h kateremu je dala soglasje
Vlada RS. Program je pripravljen za obdobje petih let in
vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela instituta pripravi direktor Instituta na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva
za znanost in tehnologijo. Upravni odbor Instituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela
Instituta.”.
8. člen
16. člen se črta.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Instituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim Institut upravlja. Za
obveznosti Instituta iz lastne dejavnosti jamči Institut s prihodki iz lastne dejavnosti.”
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3118.

Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
dela Inštituta za geologijo, geotehniko in
geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki
zavod Slovenije

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju dela
Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v
javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
1. člen
Drugi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju dela
Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/98) se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo
programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
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– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote, vodja programa ter predstavnik
geološke strokovne službe.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
geološke strokovne službe ter
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost,
– ustanoviteljske obveznosti in
– za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog geološke
strokovne službe.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela inštituta h kateremu je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
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– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin,
– program geološke strokovne službe.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij
programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor inštituta po predhodnem
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.
Letni program geološke strokovne službe se pripravi v
skladu s predpisi Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za gospodarske dejavnosti, ki je podlaga za financiranje
te službe.”.
8. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora. “
9. člen
Dosedanji v.d. direktorja opravlja funkcijo do 31. 12.
1999.
10. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa,
uskladiti statut.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-09/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3119.

Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
Kmetijskega inštituta Slovenije v javni
raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju
Kmetijskega inštituta Slovenije v javni
raziskovalni zavod
1. člen
Drugi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni
list RS, št. 66/96) se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
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ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo
programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
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– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela inštituta h kateremu je dala soglasje
Vlada RS. Program je pripravljen za obdobje petih let in
vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela
Inštituta.”.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
9. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim inštitut upravlja. Za
obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
10. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
11. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-21/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

Uradni list Republike Slovenije

3120.

Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi
ustanovnega akta javnega raziskovalnega
zavoda Gozdarski inštitut Slovenije

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o uskladitvi ustanovnega
akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski
inštitut Slovenije
1. člen
3. člen sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega
raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/94) se spremeni tako, da glasi:
“Dejavnost inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
K/73.101 Raziskave in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/73.103 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.201 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje,
K/74.30 Tehnični preizkusi in analize,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/72.40 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami,
K/72.20 Svetovanje in oskrba s programsko opremo,
L/75.13
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
A/01.1
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin,
A/02.01
Gozdarstvo,
DE/22.11 Izdajanje knjig,
D/22.13 Izdajanje revij in periodike,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela inštituta izvaja kot javno službo:
1. raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je
hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni
interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje; inštitut opravlja temeljno in aplikativno in razvojno raziskovanje
ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa in Programa razvoja
gozdov v Sloveniji,
2. naloge javne gozdarske službe; usmerjanje in strokovno vodenje, spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov v skladu z zakonom o gozdovih in zakonom o varstvu okolja; usmerjanje in strokovno vodenje
poročevalske, prognostično-diagnostične službe za gozdo-
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ve po predpisih zakona o gozdovih in zakona o varstvu
rastlin; strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti; razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove; priprava strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih,
3. izvajanje programa statističnih raziskav za gozdove
in gozdarstvo ter drugih s programom določenih strokovno- razvojnih nalog za potrebe državnih organov ter javnih
zavodov,
4. izdelovanje študij ranljivosti okolja in študij za presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja.”.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti se na inštitutu oblikujejo programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
4. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”
5. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
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6. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
Prva točka 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“1. V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost,
– ustanoviteljske obveznosti,
– javno gozdarsko službo in
– izvajanje programa statističnih raziskav za gozdove in
gozdarstvo ter drugih s programom določenih nalog.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela inštituta k kateremu je dala soglasje
Vlada RS. Program je pripravljen za obdobje petih let in
vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe, statističnih raziskav ter raziskovalnega dela
za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij
programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo (Program dela inštituta, ki se nanaša na
področje javne gozdarske službe se pripravi v skladu s predpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Ministrstva za okolje in prostor). Upravni odbor inštituta po
predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program
dela inštituta.”.
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz 2.,
3. in 4. točke tretjega člena na podlagi letnega programa
dela h kateremu data soglasje Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdrarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor.”.
Četrti in peti odstavek se črtata.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
9. člen
20. člen se črta.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Instituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim Institut upravlja. Za
obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”
11. člen
Sedanji vršilec dolžnosti direktorja opravlja funkcijo do
izteka mandata.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-10/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3121.

Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
Inštituta za novejšo zgodovino v javni
raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta
za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
1. člen
Drugi odstavek 1. člena sklepa o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni
list RS, št. 39/92) se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj Inštituta je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike
Slovenije.”.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se nadomesti z novima odstavkoma, ki glasita:
“Dejavnost Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
K/73.202

Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela Inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Inštitutu oblikujejo
programske skupine.”.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela Inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela Inštituta,
– letni program dela Inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
6. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
7. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela Inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.

Št.
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9. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela Inštituta h kateremu je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.”.
10. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
11. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim Inštitut upravlja. Za
obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči Inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
12. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
13. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-15/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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3122.

Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni
raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta
za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni
zavod
1. člen
Drugi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
(Uradni list RS, št. 52/98) se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.“.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo
programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
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Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela inštituta h kateremu je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela
inštituta.”.
8. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
9. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
10. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-06/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3123.

Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v
javni raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju
Urbanističnega inštituta Republike Slovenije
v javni raziskovalni zavod
1. člen
Prvi in drugi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju
Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93 in 46/93) se spremenita tako, da glasita:
“Dejavnost Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
K/72.30 Obdelovanje podatkov,
K/72.40 Dejavnosti, povezane z bazami podatkov,
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije,
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja,
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela Inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Inštitutu oblikujejo
programske skupine.”.
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3. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela Inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela Inštituta,
– letni program dela Inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
5. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
6. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela Inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela Inštituta h kateremu je dala soglasje
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Vlada Republika Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor Inštituta na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva
za znanost in tehnologijo. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela
Inštituta.”.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim Inštitut upravlja. Za
obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči Inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
12. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-18/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3124.

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo
1. člen
Drugi odstavek 3. člena sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo (Uradni list RS,
št. 26/95) se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.“.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo
programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.

Uradni list Republike Slovenije
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela inštituta h kateremu je dala soglasje
Vlada RS. Program je pripravljen za obdobje petih let in
vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij
programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor inštituta po predhodnem
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.”.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
9. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim inštitut upravlja. Za
obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
10. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
11. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 691-13/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3125.

Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
Inštituta za narodnostna vprašanja v javni
raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta
za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni
zavod
1. člen
Prvi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju Inštituta
za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni
list RS, št. 52/92) se nadomesti z novima odstavkoma, ki
glasita:
“Dejavnost Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
K/73.201 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela Inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.“.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Inštitutu oblikujejo
programske skupine.”.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema:
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– statut in druge splošne akte,
– Program dela Inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela Inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela Inštituta,
– letni program dela Inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
5. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
6. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela Inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.

Uradni list Republike Slovenije
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.”.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim Inštitut upravlja. Za
obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči Inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
12. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-14/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije

7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela Inštituta h kateremu je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3126.

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
1. člen
Drugi odstavek 3. člena sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS,
št. 26/95) se spremeni tako, da glasi:

Uradni list Republike Slovenije
“Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne
programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu
aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na
tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in
delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo
programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
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6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela inštituta h kateremu je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela
inštituta.”.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
9. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim inštitut upravlja. Za
obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
10. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
11. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-17/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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3127.

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične
raziskave

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične
raziskave
1. člen
Prvi in drugi odstavek 4. člena sklepa o ustanovitvi
javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94) se spremenita tako, da
glasita:
“Dejavnost Hidroinštituta v skladu z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
K/73.101 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/72.20 Svetovanje in oskrba s programsko opremo,
K/72.30 Obdelava podatkov,
K/72.40 Dejavnosti, povezane z bazami podatkov,
K/74.30 Tehnični preizkusi in analize,
M/80.422 Drugo izobraževanje.
Hidroinštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela Hidroinštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu
aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo
tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem
področju dolgoročno raziskuje. Hidroinštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in
delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Hidroinštitutu oblikujejo programske skupine.”.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“Hidroinštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike
v obsegu in na način določen z letnim programom dela Hidroinštituta, ki je usklajen s Programom dela Hidroinštituta.”.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Hidroinštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Hidroinštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela Hidroinštituta,
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– petletno poročilo o izvajanju Programa dela Hidroinštituta,
– letni program dela Hidroinštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Hidroinštituta s soglasjem ustanovitelja
sprejema statut, Program dela Hidroinštituta ter imenuje in
razrešuje direktorja.”.
5. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela Hidroinštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Hidroinštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Hidroinštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”
8. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Hidroinštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka
na podlagi Programa dela Hidroinštituta h kateremu je dala
soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen
za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
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Št.

Program dela Hidroinštituta pripravi direktor na predlog
vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Upravni odbor Hidroinštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela
Hidroinštituta.”
9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Hidroinštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja s katerim Hidroinštitut
upravlja. Za obveznosti iz lastne dejavnosti jamči Hidroinštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
12. člen
Hidroinštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega
sklepa uskladiti statut.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 691-23/99-1
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
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“Dejavnost zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
Zavod kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela zavoda izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.
Zavod, kot osrednja slovenska inštitucija za gradbeništvo opravlja predvsem:
– potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in izvedbenih del;
– predkonkurenčni razvoj na področju gradbeništva;
– razvoj novih metod preskušanja in meritev;
– študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja,
analize stanja gradbenih objektov, transportnih naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja ter analize stanja na
področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije;
– kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih
materialov.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na zavodu oblikujejo programske skupine.”.

Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3128.

Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
dela Zavoda za raziskavo materiala in
konstrukcij v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju dela
Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij
v javni raziskovalni zavod
1. člen
3. člen sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod (Uradni
list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98 in 47/98) se
spremeni tako, da glasi:

3. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela zavoda, ki je usklajen s Programom dela zavoda.”.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor zavoda obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela zavoda,
– letna poročila o izvajanju Programa dela zavoda,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela zavoda,
– letni program dela zavoda,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela zavoda ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
5. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
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6. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela zavoda se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela zavoda,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Zavod pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela zavoda h kateremu je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela zavoda pripravi direktor na predlog
vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva
za znanost in tehnologijo. Upravni odbor zavoda po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program
dela zavoda.”.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim zavod upravlja. Za
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obveznosti zavoda iz lastne dejavnosti jamči zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
12. člen
Zavod mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa
uskladiti statut.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 691-02/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3129.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na
121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
1. člen
Prvi odstavek 3. člena odloka o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut (Uradni list RS,
št. 20/92) se nadomesti z novima odstavkoma, ki glasita:
“Dejavnost Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
K/73.101 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela Inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa. “
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2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Inštitutu oblikujejo
programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela Inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela Inštituta,
– letni program dela Inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek, 9. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela Inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
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Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na
podlagi Programa dela Inštituta h kateremu je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov
in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij
programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor Inštituta po predhodnem
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.”.
8. člen
16. člen se črta.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti
za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja s katerim Inštitut upravlja. Za
obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči Inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
12. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega odloka,
uskladiti statut.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-16/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3130.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in
tehnične vede

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97
in 23/99) sta Ustanova Primorska znanstvena fundacija Koper na seji uprave dne 21. decembra 1998 in Vlada Republike Slovenije na 114. seji dne 17. 6. 1999 sprejeli
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SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične
vede
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (v
nadaljnjem besedilu: inštitut) se ustanovi kot javni raziskovalni zavod.
Ustanoviteljica javnega raziskovalnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa
izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Soustanoviteljica javnega raziskovalnega zavoda je Ustanova Primorska znanstvena fundacija.
Republika Slovenija in Ustanova Primorska znanstvena
fundacija bosta medsebojne pravice in obveznosti iz ustanoviteljstva oziroma soustanoviteljstva inštituta uredile s pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede.
Skrajšano ime javnega raziskovalnega zavoda je: PINT.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v italijanskem jeziku: Instituto di Primorska delle scienze naturalie tehnologiche.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: Primorska Institute of natural science and technology.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda je: Cesta Marežgonskega upora št. 2, Koper.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnosti Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in
12/99) so:
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije,
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine,
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja,
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov, seminarjev,
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.15 drugo založništvo,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
O/92
Knjižničarska dejavnost.

Uradni list Republike Slovenije
Inštitut bo v okviru registrirane dejavnosti opravljal predvsem:
– spremljanje razvoja naravoslovja in tehnologije,
– proučevanje, raziskovanja in reševanje znanstvenoraziskovalnih in strokovnih problemov s področja naravoslovja in tehnologije,
– izpopolnjevanje znanstveno-raziskovalnih metod in
postopkov,
– sodelovanje z gospodarskimi, kulturnimi, družbenimi
in drugimi organizacijami zaradi uspešnega izvrševanja raziskovalnih nalog,
– informacijsko povezovanje z drugimi organizacijami,
– izobraževanje raziskovalnega naraščaja ter izpopolnjevanje strokovnjakov,
– interdisciplinarno povezovanje naravoslovja in tehnologije z drugimi področji,
– sodelovanje z ustreznimi domačimi in tujimi znanstveno-raziskovalnimi zavodi in organizacijami,
– organiziranje znanstvenih in strokovnih srečanj,
– publiciranje in založniška dejavnost,
– objavljanje izsledkov znanstveno-raziskovalnega in
strokovnega dela,
– raziskovanje in svetovanje za potrebe državnega in
zasebnega podjetniškega sektorja ter fizičnih oseb.
Inštitut se bo vključeval v domačo in mednarodno
znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezoval s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
4. člen
Inštitut opravlja dejavnost iz prejšnjega člena v okviru
Nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo v
obsegu, ki je določen z letnim programom dela.
Dejavnosti geodetskega, geološkega, geofizičnega in
drugega opazovanja, meritev in kartiranja, tehničnega preizkušanja in analiziranja, prirejanja razstav, sejmov, kongresov, seminarjev, izdajanja knjig, drugega založništva, izdajanja revij in periodike, drugega izobraževanja in knjižničarske
dejavnosti, opravlja inštitut za druge naročnike oziroma za
trg v obsegu in na način določen z letnim programom dela.
5. člen
Organiziranost inštituta se določi s statutom inštituta.
IV. ORGANI INŠTITUTA
6. člen
Organi upravljanja inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor,
– znanstveni svet.
7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor inštituta šteje pet članov, od katerih
imenuje:
– dva člana Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo,
– enega člana Ustanova Primorska znanstvena fundacija
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– enega člana volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in
razvojnih projektov,
– enega člana volijo zaposleni delavci v inštitutu.
Predsednika upravnega odbora inštituta izvolijo člani
upravnega odbora izmed sebe.
8. člen
Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema statut in
druge splošne akte inštituta, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni
načrt in zaključni račun, obravnava pobude znanstvenega
sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja inštituta in daje soglasje na imenovanje in razrešitev drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev inštituta, kot tudi
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
K letnemu programu dela inštituta dajeta soglasje Vlada Republike Slovenije in Ustanova Primorska znanstvena
fundacija.
K statutu, finančnemu načrtu in zaključnem računu ter
imenovanju in razrešitvi direktorja mora upravni odbor pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
9. člen
Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta, s
tem, da se pri prvem imenovanju za člane, ki jih imenujeta
ustanoviteljica in soustanoviteljica, določi mandat dveh let.
Upravni odbor vsako leto poroča Vladi Republike Slovenije o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom
inštituta oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja inštituta imenuje in razrešuje upravni odbor
inštituta s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Za direktorja inštituta je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti,
– je visokošolski učitelj,
– ima organizacijske sposobnosti in vodstvene izkušnje s področja vodenja raziskovalne dejavnosti,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– obvlada dva svetovna jezika.
11. člen
Pogoje in način imenovanja ter število vodilnih raziskovalnih in poslovodnih delavcev se določi s statutom.
Vodilne raziskovalne delavce v inštitutu imenuje direktor na predlog znanstvenega sveta in s soglasjem upravnega
odbora.
Ostale vodilne poslovodne delavce imenuje direktor
inštituta s soglasjem upravnega odbora.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah s področja dejavnosti
inštituta se izvoli znanstveni svet.
Člane znanstvenega sveta inštituta izvolijo raziskovalci
inštituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih
projektov na inštitutu. Sestavljen mora biti tako, da so vsa
področja dejavnosti inštituta primerno zastopana.
V znanstveni svet so lahko imenovani zunanji člani.
Pristojnosti znanstvenega sveta in način izvolitve članov se določi s statutom.
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V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Sredstva za začetek poslovanja inštituta zagotavljata
ustanoviteljica in soustanoviteljica v skladu z medsebojno
pogodbo.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva iz državnega proračuna in z opravljanjem dejavnosti za trg. Iz državnega proračuna inštitut pridobiva sredstva za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa, po
predpisih in merilih Ministrstva za znanost in tehnologijo na
podlagi ovrednotenega letnega programa dela, ki ga potrdi
ustanoviteljica.
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje
dejavnosti tudi preko razpisov ter iz skladov in donacij iz
domačih in mednarodnih virov.
15. člen
Inštitut lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se financira
iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnim projektom,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev,
– vključevanju tujih raziskovalcev v delo inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV
ZA DELO
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja inštituta upravni odbor
po predhodnem soglasju ustanovitelja.
17. člen
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju nacionalnega raziskovalnega programa krije ustanoviteljica. O pokrivanju primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju druge dejavnosti, odločata ustanoviteljica in soustanoviteljica.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
INŠTITUTA
19. člen
Ustanoviteljica Vlada Republike Slovenije odgovarja za
obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je
javna služba. Za obveznosti, nastale iz izvajanja druge dejavnosti, odgovarja inštitut s sredstvi pridobljenimi na trgu.
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20. člen
Za postopke v zvezi z ustanovitvijo inštituta, imenuje
Vlada Republike Slovenije v.d. direktorja s posebnim sklepom.
21. člen
Upravni odbor inštituta se konstituira v 90 dneh po
objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izvedbo sklica konstitutivne seje upravnega odbora inštituta izvede v.d. direktorja.
22. člen
Statut mora biti sprejet v 180 dneh po uveljavitvi tega
sklepa.
23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-08/98-2
Ljubljana, dne 17. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Št. 2/98-99
Koper, dne 21. decembra 1998.
Ustanova Primorska znanstvena fundacija
ki jo zastopa
Iztok Obad, dipl. inž. l. r.

MINISTRSTVA
3131.

Odredba o določitvi najnižjega katastrskega
dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji,
ki je podlaga za vključitev v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za delo, družino in
socialne zadeve v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o določitvi najnižjega katastrskega dohodka
oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je
podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
1. člen
Kmet ali član kmečkega gospodarstva se v letu 1999
obvezno vključi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če
je dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti v letu 1998 dosegel najmanj 279.617 SIT.
Pri ugotavljanju letnega dohodka iz prejšnjega odstavka, se katastrski dohodek preračuna s količnikom 1,69465.
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Za kmeta iz prvega odstavka tega člena se šteje zavezanec za plačevanje davka iz kmetijske dejavnosti, za člana
kmečkega gospodarstva pa se šteje kmetov družinski član
ali druga oseba s stalnim prebivališčem na kmetiji, ki izpolnjuje pogoje iz 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ).
2. člen
Osnova za določitev dohodka iz opravljanja kmetijske
dejavnosti je katastrski dohodek kmetije, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka.
Kot dohodek iz opravljanja kmetijske dejavnosti iz prejšnjega člena se upošteva tudi dobiček, ki je bil podlaga za
odmero davka iz dejavnosti za leto 1998 in je bil dosežen:
– z rejo perutnine in drugih živali, ki je vezana na doma
pridelano krmo, z ribolovom ter gojenjem rib in školjk;
– s trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrtnin in cvetja ter gob;
– z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko
mehanizacijo.
3. člen
Na kmetiji, katere katastrski dohodek ali drugi dohodek
od opravljanja kmetijske dejavnosti, dosega premoženjski
cenzus iz 1. člena te odredbe, se mora prijaviti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje po določbi 13. člena ZPIZ
kmet oziroma vsaj en član kmečkega gospodarstva, ki opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in je
dopolnil najmanj 15 let starosti, ter ima splošno zdravstveno
sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela.
Če na kmetiji izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka
kmet in en ali več članov kmečkega gospodarstva, se sami
dogovorijo, kateri med njimi se bo vključil v zavarovanje po
določbi 13. člena ZPIZ. Če ni drugače dogovorjeno, je v
obvezno zavarovanje po 13. členu ZPIZ vključen kmet.
Na kmetiji, kjer je kmet ali drug član kmečkega gospodarstva vključen v obvezno zavarovanje, se ostali člani kmečkega gospodarstva lahko vključijo v prostovoljno zavarovanje po 24. členu ZPIZ.
4. člen
Ne glede na prejšnji člen se na kmetiji ni nihče dolžan
vključiti v obvezno zavarovanje po 13. členu ZPIZ, če je
kmet:
– obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja
(8. in 9. člen ZPIZ), kot samostojni podjetnik posameznik ali
kot drugi zasebnik (11. člen ZPIZ) ali kot lastnik zasebnega
podjetja ali zavoda, ki ga osebno vodi (12. člen ZPIZ);
– uživalec pokojnine, ali
– se redno šola.
5. člen
Kmet oziroma član kmečkega gospodarstva, ki opravlja samostojno kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji, kar
izkaže s potrdilom pristojnega upravnega organa, je državljan Republike Slovenije, je dopolnil najmanj 15 let starosti
ter ima zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske
dejavnosti, ki jo je ugotovila služba medicine dela, in se ni
dolžan vključiti v obvezno zavarovanje po 3. členu te odredbe, se lahko prostovoljno vključi v zavarovanje po 24. členu
ZPIZ, razen v primerih, ko:
– je priglašen v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
- opravlja umetniško ali drugo kulturno dejavnost, odvetniško dejavnost ali drugo samostojno dejavnost in je zavezanec za davek od dohodkov od dejavnosti po 37. členu
zakona o dohodnini;
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– je vpisan v sodni register kot direktor in lastnik podjetja ali zavoda;
– je uživalec pokojnine,
– se redno šola na višji ali visoki šoli ali
– je prijavljen kot iskalec zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje.
6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka
na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (Ur. list RS, št. 33/96).
7. člen
Ta odredba začne veljati 1. avgusta 1999.
Št. 191-01/96
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Soglašam!
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

3132.

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

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o nazivih, pogojih za pridobivanje
nazivov in pooblastilih članov posadke morskih
ladij trgovske mornarice Republike Slovenije

Na podlagi 6. točke drugega odstavka 1036. člena
zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št.
22/77, 13/82, 30,85, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91 - I) izdaja minister za promet in zveze

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov
in pooblastilih članov posadke morskih ladij
trgovske mornarice Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov
in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/98) se v 16.
členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pomorščak, ki ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe z nazivom “poveljnik ladje z bruto tonažo do 500
BT v mali obalni plovbi”, lahko v veliki obalni plovbi poveljuje
plovilu, ki se v negospodarske namene uporablja za šport in
razvedrilo.”
2. člen
V prvem odstavku 21. člena se za drugo alineo “ izpolnjuje predpisane pogoje ostrine vida in sluha” pika nadomesti z vejico in doda beseda “ali” ter dodata novi tretja in četrta
alinea, ki se glasita:
“– ima končano visoko šolo navtične smeri s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj tri leta plovbne dobe v nazivu
“častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo
3000 ali več”.”
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3. člen
Za 60. členom se dodajo novi 60.a, 60.b, 60.c, 60.č,
60.d, 60.e in 60.f člen, ki se glasijo:
“60. a člen
Osebe na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje,
ki so zadolžene zagotoviti pomoč potnikom po razporeditvi v
primeru alarma, morajo opraviti tečaj in izpit za obvladovanje
množic in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
60. b člen
Poveljniki, častniki in druge osebe s posebnimi deli in
odgovornostmi na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške
ladje se morajo seznaniti z lastnostmi potniških ladij.
60. c člen
Osebe, ki neposredno oskrbujejo potnike v potniških
prostorih potniških ladij, ki niso ro-ro potniške ladje, morajo
opraviti tečaj iz ravnanja s potniki v izrednih razmerah.
60. č člen
Poveljniki, prvi častniki krova in druge osebe, ki so
neposredno odgovorne za vkrcanje in izkrcanje potnikov,
morajo opraviti tečaj in izpit za varnost potnikov in vsakih pet
let opraviti osvežitveni tečaj.
60. d člen
Poveljniki, prvi častniki krova, upravitelji stroja, prvi častniki stroja in druge osebe, ki so na potniških ladjah neposredno odgovorne za varnost potnikov v izrednih razmerah,
morajo opraviti tečaj in izpit za obvladovanje izrednih razmer
in vedenja ljudi in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
60. e člen
Seznanitev z lastnostmi potniških ladij in seznanitev
ravnanja s potniki v izrednih razmerah morata biti evidentirana v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago inšpektorju
pristojnemu za varnost plovbe.
60. f člen
Glede na funkcijo, dolžnosti in odgovornosti, ki jih pomorščak opravlja na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške
ladje, usposabljanje pomorščakov na potniških ladjah obsega področja: postopki v izrednih razmerah, sporazumevanje
s potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z
uporabo osebnih reševalnih sredstev, metode evakuiranja
oseb, posebno prizadetih oseb in oseb, ki potrebujejo posebno nego, preiskovanje bivalnih prostorov ladje, konstrukcijske in operativne omejitve potniške ladje in zahteve in
omejitve v zvezi s stabilnostjo in obremenitvijo v vseh pogojih
pri potniških ladjah.”
4. člen
Za 61. členom se doda novi 61.a člen, ki se glasi:
“61.a člen
Poveljniki in prvi častniki se morajo pred vkrcajem na
ladje z neobičajnimi manevrskimi karakteristikami, kot so
ladje velikih dimenzij in ladje velikih hitrosti seznaniti z ravnanjem s takimi ladjami.”
5. člen
V 67. členu se za zadnjo alineo dodata dve novi alinei,
ki se glasita:
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– naziv prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000
ali več lahko pridobi pomorščak, ki je po prejšnjih predpisih
imel 5 let plovbe kot krovni časnik na ladjah dolge plovbe;
tak pomorščak ne more pridobiti pooblastila za poveljnika
na ladji z bruto tonažo 3000 ali več kolikor ne izpolnjuje
pogojev iz 20. člena tega pravilnika,
– naziv prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem
z močjo 3000 kW ali več lahko dobi pomorščak, ki je imel
po prejšnjih predpisih najmanj 5 let plovbe kot pomorski
strojnik na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali
več; tak pomorščak ne more pridobiti pooblastila za upravitelja stroja na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW
ali več kolikor ne izpolnjuje pogojev iz 26. člena tega
pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

3133.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o merilih in načinu za ugotavljanje
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter
sistem točkovanja

Na podlagi 159. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) izdaja minister za
okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem
točkovanja
1. člen
V pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni
list SRS, št. 25/81) se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih
hiš v postopku denacionalizacije, se vrednost ugotavlja v
zapisniku VS-1 ZDEN, tabela 1 in obrazec VS-2 ZDEN. Za
ugotavljanje vrednosti poslovnih stavb in poslovnih prostorov pa se uporablja zapisnik obrazca VP-1 ZDEN, tabela 3 in
obrazec VP-2 ZDEN.“
Tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
“Obrazci in tabele iz prejšnjega odstavka tega člena
skupaj z navodili, ki so na hrbtni strani obrazcev, so sestavni
del tega pravilnika.“
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 464-00-2/99
Ljubljana, dne 26. julija 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3134.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
1999

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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1999
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih, julija 1999 v primerjavi z junijem 1999 je bil
0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do julija 1999 je bil –0,003.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do julija
1999 je bil 0,000.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,013.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
julija 1999 v primerjavi z junijem 1999 je bil 0,017.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 1999 je bil 0,044.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do julija 1999 je bil 0,006.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 1999
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,060.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do julija 1999 v primerjavi s povprečjem leta
1998 je bil 0,043.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 5. avgusta 1999.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

BRASLOVČE
3135.

Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
1999

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US in Uradni list RS, št.
56/98) ter 16. in 96. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Braslovče na
seji dne 24. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Braslovče za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Braslovče za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Braslovče v letu
1999.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete
donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega
financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine.
Občinski proračun za leto 1999 je določen v skupni
višini 303,234.000 tolarjev.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih, po uporabnikih proračuna, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.
5. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine
smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke.

7. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med
letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.
Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo sredstva za prehrano med letom, prevoz na delo, regres
za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitve
šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi
župan.
9. člen
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter investicijske
odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega
proračuna.
10. člen
V rezerve Občine Braslovče se izloči 0,5% skupno
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee se dajejo
praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee
pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.
11. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zaradi zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in
pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.
13. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
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čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.
Če uporabnik ali posredni uporabnik med letom preneha delovati in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik,
se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo
ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali se najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi
naslednji seji.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
16. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-02/99
Braslovče, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM
3136.

Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 56/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99), je Občinski svet
občine Črna na Koroškem na 6. seji dne 14. 6. 1999, sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Črna na Koroškem za leto 1999
(v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
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za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni
opravljajo občine.
2. člen
Proračun Občine Črna na Koroškem sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov (SIT)

Prihodki
Odhodki

390,959.650
390,959.650

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so
določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
Med odhodki proračuna se med sredstva rezerv izloči
0,5% prihodkov. Izločanje v rezerve se praviloma vrši vsak
mesec, vendar najpozneje do 31. 12. tekočega leta. Izločevanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve
Občine Črna na Koroškem 2% letnih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
4. 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.
5. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne dotacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
6. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek 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. Prioriteta so plače, drugi osebni prejemki,
prispevki delodajalca, socialni izdatki, materialni stroški.
7. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren
župan kot odredbodajalec. Za zakonitost izvrševanja občinskega proračuna je soodgovoren tudi višji upravni sodelavec, kot pomočnik predstojnika za področje občinskih financ in občinskega računovodstva.
Plan sredstev se sme prekoračiti le za namene, ki jih
opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne prejemke, prispevke), in se kasneje uskladi z rebalansom proračuna.
8. člen
Župan odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Črna
na Koroškem za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere so sredstva zagotovljena v proračunu kot so
zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
Župan tudi odloča o zagotovitvi sredstev proračuna iz
rezerv, kadar prihodki proračuna pritekajo neenakomerno in
za kritje proračunskega primanjkljaja. O uporabi sredstev iz
navedenih primerov župan obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
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9. člen
V proračunu zagotovljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se lahko uporabljajo tudi za nujne nepredvidene
naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in
za naloge, ki so v letnem finančnem načrtu planirane v
nezadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
10. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotav-
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3137.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,7/94, 10/97, 10/98 in 74/98)
47. člena statuta Občine Črna na Koroškem (MUV 9/95,
26/96) 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 Črna na Koroškem na 6. seji dne
14. 6. 1999 na predlog župana sprejel

ljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za amortizacijo,
– ter sredstva za druge odhodke.
11. člen
Sredstva za plače se zagotavijo za delavce in delovanje uporabnikov proračuna mesečno glede na število zasedenih delovnih mest delavcev in funkcionarjev po načrtu
delovnih mest, količnikov za določanje plač za posamezne
skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun
plač, delovne dobe in uspešnosti oziroma dodatne obremenjenosti.
12. člen
Sredstva za druge osebne prejemke predstavljajo:
– regres za prehrano med delom,
– prevoz na delo in z dela,
– regres za letni dopust,
– nagrade ob delovnih jubilejih,
– nagrade ob upokojitvi,
– štipendije oziroma šolanje.
13. člen
Sredstva za amortizacijo in investicijske izdatke za občinsko upravo oziroma urad se uporabljajo v skladu s finančnim načrtom predvidenih nabav in planom investicijskega
vzdrževanja.
V okviru izvajanja plana investicijskih nabav in vzdrževanja določa prioritete v skladu s finančnimi možnostmi župan.
14. člen
Nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge ter storitve je potrebno oddati s pogodbo v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in navodilom
o izvajanju proračuna Občine Črna na Koroškem.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 403-03-01/99
Črna na Koroškem, dne 14. junija 1999.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

O D LO K
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi
organizacija in delovno področje, ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Črna na
Koroškem.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na področjih, ki so
določena s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskim konferancam, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.
II ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Črna
na Koroškem ustanovi: OBČINSKA UPRAVA OBČINE ČRNE
NA KOROŠKEM, s sedežem v Črni na Koroškem, Center
101 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
V občinski upravi se ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
– oddelek za finance in računovodstvo,
– oddelek premoženjsko pravne zadeve,
– režijski obrat.
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6. člen
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugi udeležencev v
postopku,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske
uprave, naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje družbenih subjektov in nadzoruje
izvajanje programov,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v področje družbenih dejavnosti.

7. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko – tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– družbenih dejavnosti,
– javnih financ,
– gospodarke dejavnosti in kmetijstva,
– varstvo okolja in urejanje prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občin.

12. člen
Na področju javnih financ občinska uprava v oddelku
za finance in računovodstvo, ki je samostojna notranja
organizacijska enota občinske uprave, opravlja naslednje
naloge:
– pripravlja proračun ter izvajanje proračuna v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun;spremlja predpise s področja financ in računovodstva premoženjsko bilanco občine,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, režijski obrat, krajevno skupnost,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen, ki so v pristojnosti
občine,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,
– opravja druge naloge, ki spadajo v to področje.

8. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava v
oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve, ki je
samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave,
naslednje naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za župana, občinski svet nadzorni odbor ter
druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov, ki se nanašajo na
civilno zaščito,
– nudi strokovno pomoč krajevni skupnosti,
– druge naloge, ki sodijo v to področje.
9. člen
Na področju normativno pravnih zadev opravlja občinska uprava v oddelku za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, naslednje naloge:
– priprava splošnih aktov ter mnenj in stališč, ki jih
sprejmejo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– pravna priprava pogodb, ter pravna pomoč županu in
občinskemu svetu,
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.
10. člen
Na področju upravnih zadev opravlja občinska uprava v
oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve, ki je
samostojna organizacijska enota, naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe na prvi
stopnji,
– vodi evidenco o upravnih zadevah,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
11. člen
Na področju družbenih dejavnosti opravlja občinska
uprava v oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve,

13. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na
področju gospodarskih javnih služb,
– opravlja druge naloge s tega področja.
14. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava v oddelku za gospodarske javne službe – režijski obrat, ki je
samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave,
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za spremljanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske dokumentacije,
– vodi evidenco posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam
pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava v oddelku
za gospodarske javne službe – režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja,
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– opravlja upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo
posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
16. člen
Občinska uprava v režijske obratu, ki je samostojna
notranja organizacijska enota, opravlja naslednjo dejavnost
gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo, obnova in vzdrževanje vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanje in vzdrževanje parkirišč,
– urejanja zelenic,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, mostov, avtobusnih postajališč, površin za pešče,
– upravljanje in obnova javne razsvetljave,
– urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove
v najem in vodenje evidence,
– vodenje javnih del,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in
ostalih objektov in naprav,
– plakatiranje, reklamni napisi in okrasitve,
– opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Očinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
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Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se
nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan zato
pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo.
22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter
razvrstitev nalog iz posameznega področja, se določi s pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski opravi, ki
ga izda župan.
23. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z
zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistematizaciji delovnih mest. Če je naloga takšna, da po
svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od
delavcev, jo opravi delavec,ki ga določi tajnik. Za svoje delo
so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko
pa županu.
24. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave.Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij se sklicuje po potrebi.
25. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
sami opraviti, lahko župan ustanovi delovno ali projekno
skupino za pomoč pri izvedbi naloge.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloga, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

26. člen
Župan Občine Črna na Koroškem izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Črna na
Koroškem, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta. Pravilnik o sistemizaciji je sestavni del
tega odloka.

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja, daje navodila za
vodenje občinske uprave.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odlok
o organizaciji in delovnem področju Občine Črna na Koroškem (MUV 6/96).

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga
imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi, jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smoterno opravljanje
nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.

28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/99
Črna na Koroškem, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Črne na Koroškem
Franc Stakne l. r.
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V. KONČNI DOLOČBI

Odlok o načinu volitev članov v svet krajevne
skupnosti v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 34. in 109 do 114. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98), 19.a člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS
št.14/97) ter 63. člena statuta Občine Črna na Koroškem
je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 6. redni seji
dne 14. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o načinu volitev članov v svet krajevne skupnosti
v Občini Črna na Koroškem

65 / 12. 8. 1999 / Stran 8495

7. člen
Prvo sejo novo izvoljenega sveta skliče župan. Potek
konstitutivne seje sveta se uredi z začasnim poslovnikom.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 015-03/99
Črna na Koroškem, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Črne na Koroškem
Franc Stakne l. r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo volilna enota in število
članov v svetu krajevne skupnosti ter način volitev članov
sveta krajevne skupnosti (v nadaljevanju: članov sveta).
Za volitve članov sveta se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona o volitvah v državni
zbor.
II. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
2. člen
Volitve članov sveta se izvajajo po večinskem načelu in
sicer v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
3. člen
Na volitvah je v svet izvoljenih toliko kandidatov, kot je
navedeno v 5. členu odloka. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov volilcev. V primeru, da sta
dobila dva ali več kandidatov isto zadnje največje število
glasov, se vrstni red teh kandidatov in članov v svetu določi
med njimi z žrebom.
Mandatna doba izvoljenih članov sveta traja štiri leta,
oziroma do zaključka mandata članov občinskega sveta.
4. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.
III. VOLILNE ENOTE IN ŠTEVILO ČLANOV SVETA
5. člen
Svet krajevne skupnosti ŽERJAV šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki
obsega naselji: Žerjav in Jazbina.
IV. VOLILNA PRAVICA
6. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana sveta ima vsak
državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. Volilno
pravico ima državljan v volilni enoti, v kateri ima stalno
prebivališče.

DIVAČA
3139.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Divača

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 38/95) 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 Divača, na 7. seji
dne 3. 6. 1999, sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Divača
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi
organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Divača.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
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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 lahko tudi
drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Divača ustanovi enovit organ:
Občinska uprava Občine Divača, s sedežem v Divači (v
nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– 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.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine; ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v
to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– 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;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
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9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh 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.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun 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.
11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih
dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
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– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne 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.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture
občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,
skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna
notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
l8. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

Št.
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Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;
– sklepa pogodbe o delu, za opravljanje del iz področja občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave izdaja odločbe in druge akte,
ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.
Direktor občinske uprave mora imeti visoko izobrazbo
pravne smeri.
22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s
tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave.
24. 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 direktorja občinske uprave.
Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave.
25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor
občinske uprave.

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko direktor občinske uprave ustanovi delovne
skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi direktor občinske uprave določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok
za izvedbo naloge.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
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opraviti sami, lahko direktor občinske uprave v soglasju z
županom ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene
pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Župan Občine Divača v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Divača, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Divača (Uradni list RS, 62/95).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 7/9
Divača, dne 3. junija 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

GORIŠNICA
3140.

Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto
1999

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
in 16. člena statuta Občine Gorišnica je Občinski svet občine
Gorišnica na 6. seji dne 24. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Gorišnica za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni
opravljajo občine.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1999
znašajo:
a) bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki
566,255.000 SIT
– odhodki
566,255.000 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so
določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
V rezerve Občine Gorišnica se izloči 0,5% prihodkov.
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
Gorišnica 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega občinskega proračuna.
6. 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.
7. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan in pristojni delavci v občinski upravi, kot odredbodajalci.
8. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Gorišnica, za izdatke nastale kot posledice izrednih okoliščin, za katere so sredstva zagotovljena v
proračunu, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, in
druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje
epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V
nujnih primerih, lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan do vrednost 300.000 SIT in o tem obvesti občinski svet
na prvi naslednji seji.
9. 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 150.000 SIT za posamezen primer oziroma skupaj 300.000 SIT med dvema sejama občinskega sveta. O
svoji odločitvi obvešča občinski svet.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-31/99
Gorišnica, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.
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Št.

HRPELJE-KOZINA
3141.

KIDRIČEVO
3142.

Sklep o izločitvi zemljišča iz javnega dobra

Občinski svet občine Hrpelje-Kozina je na podlagi
16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
34/99) ter na podlagi sklepa 6. redne seje z dne 9. 6.
1999 sprejel

SKLEP
o izločitvi zemljišča iz javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 4557 - nerodovitno (zapuščen ribnik-kal), k.o. Prešnica, v izmeri 100 m2, se izloči iz javnega
dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica
na Občino Hrpelje-Kozina.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125/99
Hrpelje-Kozina, dne 9. junija 1999.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Vojko Mahnič l. r.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kidričevo

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95
in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na 6. redni seji
dne 1. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Občini Kidričevo
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje ( s skrajšano oznako KJ ).
3. člen
Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Kidričevo
in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v
sosednjih občinah so:

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

1.

165010

165170

2.
3.
4.

165020
165030
165040

G2
165170
165170

5.
6.
7.
8.
11.
12.
13.
14.

165050
165060
165070
165080
165110
165120
165130
165140

456000
165010
165170
R 432
R 432
G2
165140
R 711

15.
16.
17.

165150
165160
165170

165120
165120
R 432

18.

386010

G1

19.
20.
21.

240110
328160
340010

R 432
G1
165170

22.

456000

R 690

Cirkovce – Pongrce – Šikole –
Stražgojnca – Gaj
Šikole – Starošince – Prepolje
Cirkovce – Starošince – Brušvik
Cirkovce – Dragonja vas – Mihovce
– Jurovska vas
Apače – Trnovec
Cirkovce – Sp. Jablane – Dubrava
Cirkovce – Lipa
Pašniki – Župečja vas
Kidričevo – Apače – Lovrenc
Kidrečevo – Talum – Apače
Grad – Kidričevo – Žel. Postaja
Kungota – G 2 – Kidričevo –
Strnišče – Župečja vas
Kidričevo – Njiverce
Talum – Njiverce – Gerečja vas
Lovrenc na Dr. polju – Cirkovce
– Podova – Rače
Miklavž – Dobrovce – Marjeta
– Prepolje – Kungota
Vrhe – Sp. Gaj pri Pragerskem
Hajdoše – Gerečja vas – Kungota
Zg. Gorica – Sp. Gorica
– Stražgojnca
Lancova vas – Apače
Skupaj
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Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
obcini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
obcini (v m)

G2
386010
R 711

4578
4845
3500

MP
MP
MP

289
1951
1275

240020
328040
240110
G2
156170
R 432
R 432
Žel. p.

3398
1090
2912
1391
695
3333
2866
1017

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

443
844
0
0
0
0
0
0

165170
165160
328260

6772
786
2614

MP
MP
MP

0
0
2110

R 711

8458

MP

4700

R 711
G2
R 711

1445
3157
675

MP
MP
MP

10916
7119
2516

165010
165110

609
1074

MP
MP

2481
4435

55.215

39.079
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5. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

665010
665020
665030
665040
665050
665060
665070
665080
665090
665100
665110
665120
665130
665140
665150
665160
665170
665180
665190
665200
665210
665220
665230
665240
665250
665260
665270
665280
665290
665300
665310
665320
665330
665340
665350
665360
665370
665380
665390
665400
665410
665420
665430
665440
665450
665460
665470
665480
665490
665500
665510
665520
665530
665540
665550
665560
665570
665580
665590
665600
665610
665620
665630
665640
665650
665660
665670

165010
165010
165010
665110
240110
165110
165050
740700
165090
165110
165110
165110
665110
165110
165110
165110
456000
165050
R 432
165120
165120
165120
R 432
165100
165170
165140
165170
165170
665110
165040
165040
165170
165010
165040
165060
165010
240110
G2
G2
665390
165010
165170
G2
165010
G2
G2
G2
G2
G2
165540
165010
G2
G2
165140
665540
R 711
R 711
165140
R 711
165130
165120
665610
665600
165150
165150
165150
165150

Sražgojnca – Sp. Gorica
Pongrce – Starošince – Prepolje
Stražgonjca 39 – 40
Sp. Pleterje – Dvoršna
Čretniki – Ribniki Pragersko
Apače – Strmec
Trnovec – Spodnji Travniki
Sp. Travniki – Šikole
Lovrenc na Dr. polju – Sp. Travniki
Lovrenc na Dr. polju – Veliki travniki
Apače – Mihovce
Lovrenc na Dr. polju – Apače
Štuki – Apače 50
Apače 4 – 58
Apače 86 – Zadraga
Apače 87 – 137
Apače – farme Logar
Trnovec- Kočarsko – Apače
Apače – Kidričevo
Industrijsko naselje
Industrjisko naselje – Žitnik
Kidričevo – pokopališče
Lovrenc- odlagališče pepela
Lovrenc- opuščena gramoznica
Župečja vas – Strnišče
Halda – odlagališče pepela
Zg. Pleterje – Halda – G 2
Zg. Pleterje – Žnore
Mihovce – Štuki
Dragonja vas – Štuki – Ravno polje
Dragonja vas – Gojaje
Cirkovce – Gojaje – Dobrava
Sp. Gaj – Vobčine – Dobrava
Dragonja vas – Sp. Jablane
Sp. Jablane – Livade
Zg. Jablane – Preloge
Pongrce – Vobčine
Stari travniki – Čreta
Čreta – Bregi
Vobčine – Bregi
Sp. Jablane – Madved
Gorce – Stražgojnca
Šikole – Križ G 2
Spodnje Jablane
Pri cesti – Starošince
Pri kapeli
Šikole 67- 63A
Šikole 68 – Šober
Pri Lipi – Starošince
Kidričevo –Cirkovce
Sp. Jablane – Cirkovce žel. Postaja
G 2 – Strnišče
G 2 – Gramoznica Pleterje
Strnišče – Kot – Ravno polje
Kot – Kungota
Ravno polje
Kungota – Grajsko
Kungota 28 – 89
Kungota – Njiverce
Kajuhova – Vodarna
Mladinska – Lackova
Mladinska – Vlahovičeva
Čučkova – Grad
Ob gozdu
Proletarska 1 – 12
Nikole Tesla 2 – 9
Vegova 1 – 8

341050
386010
Straž40
665740
440590
328040
Sp.Trav
G2
665080
Travnik
165170
665110
165110
665130
665130
456000
Farma
665170
165120
665720
Žitnik
pokopa
665250
665230
165140
665250
G2
Žnore
665500
R 711
665320
240110
665320
165060
Livade
G2
165010
165060
665050
Bregi
jabl.58
665010
G2
665350
165020
Šikole
Šik.63A
Šober
165030
165170
165060
665500
R 711
R 711
165140
386010
grajsko
R 711
165160
revital
165140
16514
Z Grad
Obg 10
665940
665940
665940

Dolžzina
ceste v
občini (v m)

1239
4772
104
1860
2493
2060
3581
8060
467
740
5120
974
821
363
463
408
1098
1345
597
505
110
264
2398
1213
2578
735
3838
1216
1685
6046
1166
3829
4416
1215
1471
1306
1597
1430
2540
349
161
856
945
355
1870
362
281
76
1952
5503
728
1042
2427
3151
1730
145
438
120
1928
972
539
434
641
384
130
125
120

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v m)

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

207
1745
0
0
1002
238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Št.

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

665680
665690
665700
665710
665720
665730
665740
665750
665760
665770
665780
665790
665800
665810
665820
665830
665840
665850
665860
665870
665880
665890
665900
665910
665920
665930
665940
665950
665960
665970
665980
665990
666000
666010
666020
666030
666040
666050
666060
666070
666080
666090
666100
740700

165170
828010
165160
165160
R 432
165120
R 432
665700
165110
165010
665780
165110
165110
165170
165140
665010
665430
665600
165010
665280
665610
165150
165150
165150
165150
165120
Prol12
665610
665730
665930
665730
665730
665730
666020
665610
665610
165140
165170
165170
165170
165010
R 432
R 432
240120

165080
Zavratnik
R 432
Draž64
665200
665600
240110
Njv.
ŠP
Štuki
Apa152
165090
665790
Župeč37
665250
165020
Šikol 6
665610
665350
Plete67
665610
665940
665940
665940
665940
665600
Veg23
165120
665950
665730
665620
665610
Krgh25
665610
666010
665990
165140
Fric
Kovači
Virh
Straž37
R 432
R 432

112.
113.
114.

828010
840010
886010

328220
840130
386080

Župečja vas 58 – 54
Njiverce Zavratnik
Njiverce – Ob Železnici – Hajdina
Njiverce – Hajdina – Zelen
R 432 – Hliš
Kidričevo – Ob garažah
Moste – Čretniki
Njiverce
Apače 280 – Apače športni park
Stražgojnca – Štuki
Apače 154 – 152
Lovrenc 83 – 77
Lovrenc 33 – 87
Župečja vas 37
Strnišče 6 – 2
Stražgojnca 56 – 40
Šikole 3 – 6
Kopališka – Mladinska 1
Zg. Jablane 36 – 10
Pleterje 62 – 67
Mladinska 3 – 5
Proletarska 28 – 17
Nikole Tesla 29 – 17
Vegova 22 – 15
Vegova
Kraigherjeva
Proletarska 12 – Vegova 23
Tovarniška 6-1
Kraigherjeva 4 – Tovarniška 1
Kraigherjeva 6
Kraigherjeva 8 – Mladinska
Kraigherjeva 18 – 17
Kraigherjeva 20 – 25
Kraigherjeva 1 – 3
Kraigherjeva 5
Kraigherjeva 19 – 13
Kopališka 14 – 23
Pošta Cirkovce – Fric
Cirkovce Kajzer – Kovačič
Cesta Virh – Cirkovce
Stražgonjca 9 – 37
Kapela – Lovrenc
Lovrenc- Tomanič
Ptujska gora – Savinjsko – Piške –
Lovrenc
Amfora 1 (c. na Hajdino)
AK Požeg – Stražgojnca
Zlatoličje – Kungota

165090
165160
165010
386010

Skupaj
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Dolžzina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji
občini (v m)

135
147
563
1036
947
360
5830
112
108
320
114
443
237
151
260
159
130
146
204
148
110
164
158
150
106
310
478
243
133
141
250
207
168
104
123
77
355
173
170
190
176
1786
720

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0
0
890
1862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

980
640
537
705

MP
MP
MP
MP

3703
1788
3046
1160

124.791

16.723

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 2. 6. 1998.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ptuj (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 5/83, 38/86, 24/87, 20/88, 13/89 in 17/89) .
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-6-44
Kidričevo, dne 2. julija 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
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3143. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95
in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na 6. redni seji
dne 1. 7. 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
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Kidričevo in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Kidričevo so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Kidričevo na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevni odbori in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti v skladu
z merili za kategorizacijo javnih cest.
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(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Kidričevo na predlog
župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni in rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorizacije 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 opustitivi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Kidričevo na predlog
župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet (deset) let, če se njen prenos opravi brezplačno
(če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če
je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Kidričevo na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5.
člena tega odloka.
10. člen
(turistične in druge poti)
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge
poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki
so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem
odloku.
(2) 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.
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(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Kidričevo.
12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Kidričevo na predlog
župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim 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.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanj občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest opravlja pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Kidričevo;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
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zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 25. 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 Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
(2) Za opravljanje vseh ali določenih nalog iz tega člena
odloka lahko dve ali več sosednjih občin ustanovi skupno
strokovno službo, kot to omogočata določbi 6. in 49.a
člena zakona o lokalni samoupravi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu Občine Kidričevo.
(2) Občinski svet Občine Kidričevo lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da prepiše 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
15. 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.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču
in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do
sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
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18. 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 v 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.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na glavni občinski 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 glavne občinske ceste. Če
ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je
postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske
uprave/ za ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
(4) Za gradnjo avtobusnih postajališča zunaj vozišča
glavne občinske ceste, ki niso v občinskem prostorskem
planu ali planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora
predlagatelj pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa / pristojne službe občinske uprave / za ceste.
Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del
občinske ceste.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje in 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.
(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.
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22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste za boljše
elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznosti usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje in rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljalce 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.
(2) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ 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 upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.
(2) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Kidričevo.
(3) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača ali tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
(4) Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.
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V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste.
27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Kidričevo.
(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
(6) Način izvajanja javne službe se lahko določi tudi v
vseh drugih oblikah, ki so določene v zakonu o gospodarskih javnih službah oziroma v 61. členu zakona o lokalni
samoupravi.
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(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske
uprave/ za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je
med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo 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

29. 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, je nad občinskimi cestami pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste.

31. 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
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev
ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste mora o
ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka te teze, lahko izvedete tudi izvajalec rednega vzdrževanj ceste in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski
upravni organ /pristojno službo občinske uprave/ za ceste.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 51. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste lahko zaradi zapore občinske
ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

32. 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.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za
ceste.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
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(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe
občinske uprave/ za ceste.
(3) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ 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
15. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti
8 m,
– pri javni poti
6 m,
– pri javni poti za kolesarje
3 m,
– 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 Občine Kidričevo.
33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Kidričevo, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določeni s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe
občinske uprave/ za ceste.
(2) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste lahko zahteva od upravljavca
vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.
34. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa /pristojne služba občinske
uprave/ za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
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napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
35. 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 /pristojne službe občinske uprave/ za ceste. V soglasju
se določijo pogoji za opravljanje teh del.
36. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino,dolžino, 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 kateregakoli od teh elementov, ki je odrejena
na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ
/pristojna služba občinske uprave/ za ceste v 15 dneh po
vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi 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 /pristojno službo občinske uprave/ za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
37. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s
policisti.
(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.
38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za
ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta pravni organ

Uradni list Republike Slovenije
/služba/ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje
teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste.
39. 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 /pristojne službe občinske
uprave/ 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 /pristojna služba občinske uprave/ za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz prvega odstavka tega člena.
40. 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 /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste z upravno odločbo zahteva
njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške
preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov
pravni naslednik.
41. 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 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste 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, snežni-
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mi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu
s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne in fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojnim občinskim upravnim organom /pristojno
službo občinske uprave/ za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste 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.
43. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(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 /pristojne službe občinske uprave/ za ceste.
44. 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 /pristojne službe občinske uprave/ za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki
jih določa soglasje.
45. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto 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 in 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;
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 kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
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10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;
13. spuščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v o obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje,
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
46. 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.
47. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
48. 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
49. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo cesti 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.
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(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni
občinski cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne
ali druge prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti
na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni
občinski cesti in občinski cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delo ali popolno zaporo občinske ceste, razen
glavne občinske ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste,
vendar samo v času izven prometnih konic.
49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojen
občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/
za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega
organa /pristojne službe občinske uprave/ 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 48. člena odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo
dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega
občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske
uprave/ 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 in popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko
spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi
prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka 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 ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
50. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti)
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(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za
ceste v skladu z zakonom.
(4) 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 pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste iz
32. člena tega odloka.

53. 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 vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 39. in 40. členom 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 mnenje pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste.

51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Kidričevo na predlog župana, razen v
primerih iz 31. 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 prepisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne
službe občinske uprave/ za ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za
ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

54. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po
določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste, ter zoper
sklep iz drugega odstavka 51. člena tega odloka je dovoljena pritožba na župana.

52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen občinski
upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ 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.
(2) 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 z
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski
upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste.
V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Kidričevo. Transparenti morajo biti
izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
55. 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.
56. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.
57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti:
2. nadzorovati dela pri 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;
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8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8.
točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odloča izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekt, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in
skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste:
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ /pristojno službo
občinske uprave/ za ceste in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
32. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
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toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
33. člena),
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. 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 ceste ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. 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
pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe
občinske uprave/ za ceste (38. 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
39. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);
8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope ali glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (43. 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 (44. člen);
10. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(45. člen);
11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena);
12. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 46. 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 47. 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
48. 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 49. člena);
16. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste ali 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 49. člena);
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. 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 (52. člen);
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59. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.

javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), se morajo prilagoditi odločbam 53. in 54. člena tega odloka ter določbam
novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega
predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 86. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji,
določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

60. 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 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena),
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

61. člen
(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 /pristojne službe
občinske uprave/ za ceste ali če ji ne da na razpolago
potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. 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 /pristojne službe občinske uprave/ za ceste,
če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste
ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov
in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 24. člena).

66. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Št. 062-02/99-6-45
Kidričevo, dne 2. julija 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KOČEVJE
3144.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
(večletni plan)
Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja
občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.
63. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
64. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi prvega odstavka 86. člena zakona o

Sklep o premoženjski bilanci Občine Kočevje

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US in 56/98) sta Občinska sveta občine Kočevje na 4.
redni seji dne 19. 4. 1999 in Občine Kostel na 5. redni seji
dne 15. 6. 1999 sprejela

SKLEP
o premoženjski bilanci Občine Kočevje
I
Sprejme se premoženjska bilanca Občine Kočevje na
dan 31. 12. 1998
II
Skupno premoženje Občine Kočevje na dan 31. december 1998 znaša po knjigovodskih izkazih
4.454,394.000 SIT.
III
Tabela konsolidirana – premoženjska bilanca je sestavni del tega sklepa.
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IV
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401/3/99-0121
Kočevje, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

KOMENDA
3145.

Odlok o ustanovitvi vaških odborov

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Komenda
(Uradni list RS, št. 37/99), je Občinski svet občine Komenda na 6. seji dne 22. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi vaških odborov

Uradni list Republike Slovenije
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje, na predlog
zbora vaščanov, občinski svet.
Zbor vaščanov skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali svetnica/k občinskega sveta. Zbor vaščanov oblikuje predlog za člane vaškega odbora.
5. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali svetnica/k občinskega sveta dvajset dni po imenovanju članov vaškega odbora na občinskem
svetu.
Vaški odbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani vaškega odbora. Mandat
članov vaškega odbora je 4 leta in se začne ter konča
istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
6. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih
članov.
Pri delu vaškega odbora sodeluje svetnica/k iz njihovega območja, vendar pa nima pravice glasovati.
7. člen
Predsednik skliče vaški odbor najmanj enkrat letno
oziroma večkrat, če je to potrebno.
Občinski svet lahko razreši vaški odbor, če:
– se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.

1. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih vasi in naselij in za opravljanje
javnih zadev v Občini Komenda, se kot posvetovalna telesa
občinskega sveta ustanovijo vaški odbori.

8. člen
Za delovanje vaških odborov se ne zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu.
Funkcija člana odbora je častna.
Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo nadzornega odbora občine in z delom v občinski upravi.

2. člen
Vaški odbori v občini se lahko ustanovija za naslednje
vasi in naselja: Breg, Gmajnica, Gora, Klanec, Komenda,
Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt, Potok, Suhadole, Žeje.

9. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev:
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo
območje,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine,
– dajejo predloge za letne občinske proračune za področje javne infrastrukture na svojem območju,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja,
– seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja,
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje vaškega odbora in njeno prebivalstvo
ter oblikuje svoja stališča in mnenja.
4. člen
Vaški odbor ima glede na število prebivalcev v vasi,
naselju od tri do sedem članov. O številu članov vaškega
odbora odloči zbor vaščanov.

Št. 01504-0001/99
Komenda, dne 22. junija 1999.

Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

3146.

Odlok o preprečevanju divjega odlaganja
komunalnih odpadkov in prevoznih sredstev

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 45/97,
87/97) ter 16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Komenda na 6. seji
dne 22. 6. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o preprečevanju divjega odlaganja komunalnih
odpadkov in prevoznih sredstev
1. člen
S tem odlokom se ureja preprečevanje neorganiziranega, divjega odlaganja komunalnih odpadkov in prevoznih
sredstev ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju
Občine Komenda.
2. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni
rabi, ki so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz
industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba
ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje
komunalnih odpadkov. Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške
odstraniti in prepeljati v Center za ravnanje z odpadki v
Suhadolah. Če tega ne stori, jih odstrani na njegove stroške
podjetje za ravnanje z odpadki takoj, ko dobi odločbo občinske uprave.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani komunalne odpadke podjetje za ravnanje z odpadki na zahtevo občinske
uprave in na stroške občinskega proračuna.
Občinska uprava z odločbo odredi odstranitev komunalnih odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov
in njihovo deponiranje na odlagališče. Odločbo za odstranitev komunalnih odpadkov se lahko izda tako povzročiteljem
kot tudi podjetju za ravnanje z odpadki.
4. člen
Prepovedano je opuščanje starih in nevoznih prevoznih
sredstev, ki so poškodovana, dotrajana, nepopolna in nihče
zanje ne skrbi, kot tudi bivalnih in drugih prikolic ter vlečnih
vozil na parkiriščih in drugih javnih površinah in na površinah
v lasti pravnih in fizičnih oseb brez njihovega soglasja. Lastniki oziroma imetniki pravice uporabe vozil morajo takšna
vozila odstraniti z javnih površin, kot tudi s površin pravnih in
fizičnih oseb, če nimajo pisnega soglasja lastnika zemljišča
in kadar kvarijo izgled okolice.
Če lastnik oziroma imetnik pravice uporabe prevoznega sredstva ne odstrani, odredi odstranitev z odločbo občinska uprava.
Prevozna sredstva iz prvega odstavka tega člena tudi ni
dovoljeno pustiti v naravnem okolju (gozd, kmetijske površine, obrežja vodotokov, v vodotokih in drugod).
5. člen
Lastnika prevoznega sredstva oziroma imetnika pravice
uporabe prevoznega sredstva v primerih, ko ta ni znan ali ne
sprejme po pošti poslane odredbe za odstranitev, se obvesti, da bo vozilo odstranjeno in uničeno na naslednji način:
na prevozno sredstvo se dvakrat zaporedoma, z rokom odstranitve 8 dni, pusti obvestilo, da bo prevozno sredstvo
odstranjeno in uničeno po preteku roka, če ga lastnik oziroma imetnik pravice uporabe prevoznega sredstva ne bo
odstranil sam.
Prevozno sredstvo se pred odstranitvijo fotografira. Fotografija se hrani v spisu skupaj z odločbo o odstranitvi in
uničenju.

Št.

65 / 12. 8. 1999 / Stran 8513

Če se za prevozno sredstvo, ki je bilo že odstranjeno,
kasneje ugotovi dejanskega lastnika, se zoper njega uvede
postopek o prekršku ter zahteva povrnitev stroškov odstranitve vozila.
6. člen
Odstranitev prevoznih sredstev opravi podjetje za ravnanje z odpadki ali od občine pooblaščena družba oziroma
samostojni podjetnik ali družba za predelavo surovin oziroma samostojni podjetnik.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik, fizična oseba, če ravna v nasprotju s 3. ali 4. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 3. ali
4. člena tega odloka.
8. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35206-1/99
Komenda, dne 22. junija 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

3147.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Komenda

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 36/99) je Občinski svet
občine Komenda na 6. seji dne 22. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Komenda
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju z uvedenim uličnim sistemom se
razvrstijo v podkategorije: na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v naselju Komenda.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Komenda in ceste med
naselji v Občini Komenda in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Komenda in
med naselji v Občini Komenda in sosednjih občin so:
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste Dolžina ceste
ali odseka
v občini (m)

1.
2.

039120
039710

639
039120

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

160030
162010
162020
162030
162040
253030
253050

160540
104
104
104
413
104
413

Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda-Moste
Zalog-Cerkljanska Dobrava-Komendska
Dobrava-Podboršt
Kamnik-Tunjiška Mlaka-Mlaka-Gmajnica
Drnovo-Šmarca
Komenda – Kranjska cesta
Nasovče-Komenda
Križ-Gmajnica-Komenda
Mengeš-Topole- Moste
Mengeš-Križ

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste
v sosednji
občini (m)

413

3373

V

5425

162050
162040
16020
162040
039120
139120
104
225

3139
2747
636
750
2203
2931
1368
1253

V
V
V
V
V
V
V
V

2090
4989
1350
0
0
0
1560
1500

5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) v Občini Komenda so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste Dolžina ceste
ali odseka
v občini (m)

1.
2.

162510
162520

162030
162020

Čebuljeva-Potok pri Komendi
Komenda-Sadarjeva ulica

162020
039120

540
385

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste
v sosednji
občini (m)

V
V

0
0

6. člen
Javne ceste (JC) v Občini Komenda so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

662011
662021
662022
662023
662031
662041
662042
662043
662044
662045
662051
662052
662053
662054
662055
662061
662062
662063
662064
662066
662071
662072
662081
662091
662092
662093
662094
662095
662096
662097
662098
662101
662102
662103
662104

162030
162030
162030
162030
104
039120
039120
162030
039120
039120
104
039120
162520
039120
162030
162030
162030
162020
162020
662064
162040
162040
039120
413
662091
662091
413
413
662095
662095
662094
413
104
104
104

Nasovče
Breg pri Komendi
Breg pri Komendi
Breg pri Komendi-Klanec
Potok pri Komendi
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Remicova pot
Jezerškova ulica
Sadarjeva ulica
Zadružna ulica
Krekova ulica
Urhova ulica
Urhova ulica
Krekova ulica
Zadružna ulica
Zadružna ulica
Glavarjeva cesta
Zajčeva cesta
Glavarjeva ulica
Moste
Moste
Moste
Moste
Moste
Moste
Moste
Moste
Moste
Moste
Moste
Moste

Konec ceste Dolžina ceste
ali odseka
v občini (m)

HŠ 9A
104
HŠ 6
039120
162030
039120
662041
039120
HŠ 7A
HŠ 4
039120
162020
662054
162520
039120
662062
HŠ 11
162510
162510
HŠ 15
162050
Konec
162040
662081
HŠ 98
Konec
HŠ 80H
HŠ 89J
HŠ 89J
HŠ 89G
HŠ 98
HŠ 59
413
HŠ 37A
413

160
450
133
511
636
625
202
419
123
60
559
425
106
206
191
69
140
225
249
192
773
178
773
889
182
63
156
250
168
92
72
118
221
163
288

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste
v sosednji
občini (m)

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Št.

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

662105
662106
662107
662108
662111
662112
662113
662121
662122
662123
662131
662132
662133
662134
662135
662136
662141
662142
662143
662144
662145
662151
662161
662171
662181
662182
662183
662184
662185
662186
662191
662192
662193
662194
662201
662202
662203
662204
662211
662212
662213
662221
662222
662223
662224
662231
662232

104
104
105
662107
413
413
662112
104
662121
662121
253030
253030
253030
662133
662134
662134
253030
253030
662142
253030
253030
162020
039710
039710
160030
160030
662182
160030
662184
160030
160030
160030
162040
162040
162040
662201
162040
662203
413
413
162040
162040
662221
662221
413
413
413

Moste
Moste
Moste-Suhadole
Suhadole
Moste
Moste
Moste
Moste-Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Suhadole
Komendska Dobrava
Podboršt pri Komendi
Mlaka-Podboršt pri Komendi
Mlaka
Mlaka
Mlaka
Mlaka
Mlaka
Gmajnica
Gmajnica
Gmajnica
Gmajnica
Gora pri Komendi
Gora pri Komendi
Gora pri Komendi
Gora pri Komendi
Križ
Križ
Križ
Križ
Križ
Križ
Križ
Žeje pri Komendi
Žeje pri Komendi

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank od 14.06.1999.
8. člen
Grafični del kategorizacije javnih cest v občini Komenda je prikazan na pregledni karti v merilu 1:25000 in je na
vpogled v prostorih Občine Komenda.
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Konec ceste Dolžina ceste
ali odseka
v občini (m)

413
662105
253030
HŠ 7D
662112
HŠ 137
HŠ 135
253030
253030
HŠ 38 C
104
662131
662131
662135
662131
HŠ 31A
Konec
HŠ 50C
HŠ 47B
HŠ 61F
HŠ 62D
Konec
HŠ 8
HŠ 19
662171
HŠ 27
HŠ 24
HŠ 33B
160030
HŠ 37B
HŠ 31
HŠ 65A
HŠ 101
HŠ 118
160030
662201
HŠ 22A
HŠ 23E
162050
662211
162050
413
HŠ 4
Konec
662221
HŠ 15C
HŠ 15

566
190
220
169
286
267
157
731
93
107
619
225
190
72
102
32
239
155
111
112
143
446
1262
419
470
138
87
367
302
115
146
211
211
146
940
318
187
178
292
155
234
749
278
513
289
278
283

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste
v sosednji
občini (m)

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 087-1/99
Komenda, dne 22. junija 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.
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3148.

Sklep o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Komenda

Uradni list Republike Slovenije
Št. 01504-2/99
Komenda, dne 22. junija 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 16. člena Statuta
Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski
svet občine Komenda na svoji 6. seji, dne 22. 6. 1999,
sprejel

SKLEP
o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Komenda

3149.

Sklep o določitvi nove cene programov za
predšolsko vzgojo za vzgojno-varstveno
dejavnost

1. člen
S tem sklepom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Komenda (v nadaljevanju: svet).

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 1/98) in 7. člena
statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99), je
Občinski svet občine Komenda na 6. seji dne 22. 6. 1999
sprejel

2. člen
Svet ima predsednika, podpredsednika in tri člane.
Mandat članov sveta je vezan na mandat članov občinskega sveta.

SKLEP
o določitvi nove cene programov za predšolsko
vzgojo za vzgojno-varstveno dejavnost

3. člen
Predsednika in člane sveta imenuje občinski svet na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen
Svet na prvi seji izmed svojih članov z večino glasov
imenuje podpredsednika sveta.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Pomoč pri opravljanju administrativno-tehničnih nalog
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotavlja
občinska uprava.
5. člen
Naloge sveta so naslednje:
– obravnava problematiko, ki se nanaša na stanje na
področju varnosti cestnega prometa, pospeševanja prometne vzgoje, izobraževanja in etike udeležencev v cestnem prometu ter urejanja lokalnega prometa in prometne
usmeritve;
– daje pobude za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
– sodeluje z organizacijami in ustanovami, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo in vzgojo v cestnem prometu.

1. člen
Cene programov:
Prva starostna skupina
Druga starostna skupina
Razvojni oddelek
Pol-dnevni program:
Zunanja priprava na šolo
(300ur)
Cicibanove urice (80 ur)

51.903,00 tolarjev
41.173,00 tolarjev
171.589,00 tolarjev
21.783,00 tolarjev
125.083,00 tolarjev na oddelek
38.286,00 tolarjev na oddelek

2. člen
Najvišji mesečni prispevek staršev
(80% cene programa):
Prva starostna skupina
41.522,40 tolarjev
Druga starostna skupina
32.938,40 tolarjev
Pol-dnevni program
17.426,40 tolarjev
3. člen
Letni prispevek staršev
Zunanja priprava na šolo
5.700,00 tolarjev
Cicibanove urice
5.300,00 tolarjev
V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino ter razvojni oddelek znaša prehrana 11.377 tolarjev
mesečno.

6. člen
Za delovanje sveta se smiselno uporabljajo določbe
poslovnika občinskega sveta.

Nove cene programov veljajo od 1. 7. 1999 dalje.

7. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe
pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana
ter nadzornega odbora.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ
Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 51/98).

8. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen

Uradni list Republike Slovenije
Št. 38001-1/99
Komenda, dne 22. junija 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

Št.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Kranju.
Št. 17/1374/99
Kranj, dne 7. julija 1999.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRANJ
3150.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 1097/1, k. o. Primskovo

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na
7. seji dne 7. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št.
1097/1, k. o. Primskovo
I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 1097/1,
pot v izmeri 347 m2, k. o. Primskovo, vpisano v seznamu št.
I, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
II
Lastninska pravica na parc. št. 1097/1, pot v izmeri
347 m2, k. o. Primskovo, se vpiše za Mestno občino Kranj.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Kranju.
Št. 17/1375/99
Kranj, dne 7. julija 1999.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3151.
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Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 501/3 in 501/7, k. o. Čirče

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na
7. seji dne 7. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št.
501/3 in 501/7, k. o. Čirče
I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 501/3 in
501/7, pot, k. o. Čirče, vpisani v seznamu št. I, ker v naravi
ne predstavljata javnega dobra.
II
Lastninska pravica na parc. št. 501/3 in 501/7, k. o.
Čirče, se vpiše za Mestno občino Kranj.

KUNGOTA
3152.

Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini
Kungota

Na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 1/90, 20/91-I in 12/92), 29. in 65.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 22.
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 33/95)
ter 92. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS št.
16/99) je Občinski svet občine Kungota na 6. redni seji dne
30. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o občinskih upravnih taksah v Občini Kungota
l. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske upravne takse, taksne zavezance, višino in način plačila
takse. Višina takse je določena v tarifni prilogi, ki je sestavni
del tega odloka.
2. člen
Plačilo takse je predpisano za vloge, potrdila, odločbe,
pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske
uprave. Takse se smejo zaračunavati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna
taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem
znesku in po kateri tarifni številki in število točk.
Navedeni podatki iz prejšnjega ostavka se vpisujejo v
poseben za ta namen izdelan žig.
II. TAKSNI ZAVEZANEC IN TAKSNE OPROSTITVE
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe,
ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo
katerih se opravijo dejanja predvidena v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev je njihova
obveznost nerazdelna.
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5. člen
Takse ne plačujejo:
– država in državni organi,
– organi občine,
– javni zavodi s področja družbenih dejavnosti, katerih
ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.

13. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati, ali je
plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico
do povračila celotne oziroma dela preveč plačane takse na
podlagi pismenega zahtevka.

6. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni organizacije, društva in posamezniki, ki jih določa zakon o
upravnih taksah.
Taks so oproščeni tudi spisi in dejanja, ki jih določa
zakon o upravnih taksah.

14. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.

7. člen
Na listinah in odločbah, ki se izdajajo brez takse, mora
biti navedeno, na osnovi česa taksa ni plačana oziroma je
plačilo takse oproščeno.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
8. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost
točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 15 SIT in se
tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jih
objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednosti točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA TAKS
9. člen
Takse se plačujejo v gotovini, takrat, ko nastane taksna
obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo, če so dane na zapisnik
pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se
vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja, takrat, ko se vloži zahteva naj se
odpravijo.
10. člen
Naravnost od strank se ne sme sprejeti vloga ali zahtevek, za katero ni bila plačana taksa.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismen opomin, naj v 10 dneh od prejema opomina
plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo in zahtevek
za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči
stranki, preden ta ne plača takse po opominu.
11. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse
ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek
tudi taksno vlogo, vendar odločbe oziroma druge listine ni
mogoče vročiti stranki preden ne plača takse po opominu.
12. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake
pravice in obveznosti, ki jih imajo slovenski državljani.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 15. julija 1999.
TAKSNA TARIFA
I. VLOGE

Taksa v točkah
Tarifa številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana
kakšna druga taksa.
20
Opomba:
Taksa se ne plača za poznejše vloge, ki se navezujejo
na že vloženo vlogo.
Tarifna številka 2
Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo.

300

Tarifna številka 3
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu javne
lastnine v splošni rabi in za vloge o dokupu, menjavi,
prenosu ali najemu nepremičnine družbene lastnine
z imetnikom pravice uporabe oziroma lastninske
pravice.

20

Tarifna številka 4
Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinsko dejavnost.
Za vlogo za izdajo soglasja za prireditve.

30

Tarifna številka 5
Za vloge o izdaji mnenja o pridobitvi lastninske
pravice na kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji.

30

II. VLOGE, POTRDILA, OGLEDI IN DRUGA DEJANJA
V URBANISTIČNIH ZADEVAH
Tarifna številka 6
Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po
družbenem planu in prostorskih izvedbenih aktih
občine, opredelitev zemljišča, predhodno mnenje
za promet kmetijskega zemljišča za vsako
parcelno številko.

10

Tarifna številka 7
Vloge za spremembo in dopolnitev planskih
dokumentov:
a) enostavnejši posegi
b) kompleksni posegi

150
200

Tarifna številka 8
Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih
v prostor, soglasje k lokacijski dokumentaciji,
preveritev možnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih
z ogledom.

100
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III. ODLOČBE IN POTRDILA
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Taksa v točkah

Tarifna številka 9
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan
v upravni stvari.
Tarifna številka 10
Za izdajo soglasja in odločbe za poseg
na občinski cesti
– popolna zapora.

60
30
60

Tarifna številka 11
Za izdajo potrdila o potrditvi urnika obratovalnega časa
trgovin.
Za izdajo soglasja za prodajo blaga izven
prodajaln (stojnice, potujoča prodajalna itd.).
30
Tarifna številka 12
Za izdajo potrdila o obstoju predkupne
pravice na nezazidanem stavbnem zemljišču.
Soglasje k parcelaciji.
Tarifna številka 13
Za vse ostale odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa (vloga za oprostitev plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
odmera komunalnega prispevka).

SIT

– Celodnevni program
s tremi obroki prehrane
– Poldnevni progam
z zajtrkom in kosilom
– Poldnevni program
z zajtrkom
– Priprava na šolo

37.700
26.390
22.620
1.000
(materialni stroški) + malica

2. Kot najvišji možni prispevek staršev (t.j. 80% cene
programa) k stroškom vzgoje, varstva in prehrane v posameznih programih za otroke v vrtcih Občine Kungota se v
skladu s pravilnikom o plačilih staršev določijo naslednje
cene:
SIT

50

30

IV. PREPISI IN FOTOKOPIJE
Tarifna številka 14
Za prepise in fotokopije uradnih aktov ali listin pri občinskem organu (za vsako stran izvirnika).
5

– Celodnevni program
s tremi obroki prehrane
– Poldnevni progam
z zajtrkom in kosilom
– Poldnevni program
z zajtrkom

30.160,00
21.112,00
18.096,00

3. Kot najnižji prispevek staršev (t.j. 15% cene programa) k stroškom vzgoje, varstva in prehrane v posameznih
programih za otroke v vrtcih Občine Kungota se v skladu z
pravilnikom o plačilih staršev določijo naslednje cene:
SIT

V. OPOMIN
Tarifna številka 15
Za opomin za plačilo takse od zneska
neplačane takse
a) do 80 točk
b) od 80 točk

15
20

Št. 032-01/100-99
Kungota, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

3153.

Sklep o določitvi ekonomske cene in najvišjega
prispevka staršev v vrtcih Občine Kungota

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in
16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št.
16/1999) je Občinski svet občine Kungota na 6. redni seji
dne 30. 6. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene in najvišjega
prispevka staršev v vrtcih Občine Kungota
1. Na podlagi stroškov za leto 1998 in planiranih stroškov v letu 1999 se za posamezne programe predšolske
vzgoje določijo v vrtcih Občine Kungota naslednje ekonomske cene:

– Celodnevni program
s tremi obroki prehrane
– Poldnevni progam
z zajtrkom in kosilom
– Poldnevni program
z zajtrkom
– Priprava na šolo

5.655,00
3.958,50
3.393,00
1.000,00
(materialni stroški) + malica

4. Za dneve odsotnosti, ki so javljeni in trajajo več kot
tri dni strnjeno, se mesečni prispevek zniža za stroške živil v
ekonomski ceni.
Znižanje se opravi v razmerju med dejanskimi stroški,
ki jih plačujejo starši in najvišjim možnim prispevkom. Odbitek se obračuna za pretekli mesec. Oskrbnine se plačuje po
položnicah za pretekli mesec. Zaradi nerednega plačevanja
oskrbnine, lahko zavod otroka izključi iz vrtca (16. člen
pravilnika o plačilih staršev, Uradni list RS, št. 44/96).
5. Za starše, ki plačujejo najvišji možni prispevek (80%
ekonomske cene – 8. plač. razred) je to znižanje za vsak
dan odsotnosti enako naslednjim dnevnim stroškom živil:
SIT

– Celodnevni program
s tremi obroki prehrane
– poldnevni progam
z zajtrkom in kosilom
– poldnevni program
z zajtrkom

462,00
372,00
90,00

6. Starši za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic plačajo v mesecu,
ko je otrok v celoti odsoten, 30% njim določenega zneska
plačila. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z
otrokom stalno prebivališče v Občini Kungota, za druge
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starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.
7. Zamudno uro, ko starši ne upoštevajo časovno trajanje programa, v katerega so vključili otroka ali ne pridejo
po svojega otroka ob zaključku obratovalnega časa oddelka
vrtca, lahko vrtec staršem zaračuna v znesku 600 SIT za
vsako začeto uro zamude. Ta ukrep se uporablja izjemoma v
primerih, ko gre za ponavljajoči se neodgovoren odnos staršev do obratovalnega časa vrtca.
8. V času daljše bolezenske odsotnosti otroka (nad
enim tednom) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil,
lahko občinski urad občine Kungota na osnovi vloge staršev
plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka
izjemoma tudi zniža. To določilo velja samo za starše s
stalnim prebivališčem v občini Kungota.
9. V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca se
plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni
prisotnosti otroka v vrtcu (ne odbije se samo prehrana za
dneve, ko otroka ni bilo v vrtcu). Kadar so otroci iz druge
občine, se občini plačnici razlike med ceno programa in
plačilom staršev zaračuna samo proporcionalni delež cene
in ne celotna cena.
10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7.
1999 dalje.
Št. 602-00/99
Kungota, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

3154.

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v
Občini Kungota

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni
list RS, št. 16/99) ter 99. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) je Občinski
svet občine Kungota na 6. redni seji dne 30. 6. 1999
sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Kungota
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodelitve socialnih pomoči v občini Kungota.
2. člen
Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim
bivališčem v Občini Kungota, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili
pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna
pomoč. Enkratno denarno pomoč se lahko dodeli enkrat
letno.
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Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi
dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem
varstvu, in sicer:
– dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine,
kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo;
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
– štipendije;
– dohodki od občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je
posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ko so izplačani,
štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva
sorazmerni delež.
4. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena za:
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice;
– plačila oziroma doplačila letovanj in šole v naravi;
– plačila oziroma doplačila prehrane osnovnošolcev;
– plačila oziroma doplačila najemnin za stanovanje;
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne,
pa jih ne pokriva ZZZS;
– kritje drugih stroškov iz izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč
tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega
pravilnika (vendar ne več kot za 100%), v primerih težje
bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo,
elementarni nesreči ali smrti.
5. člen
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000
SIT in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu
zakona o socialnem varstvu.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti
namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem
znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne
dodeli če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni
ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno,
da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z
upravičencem.
7. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča
služba občinskega urada za družbene dejavnosti Občine
Kungota na podlagi tega pravilnika.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči
na obrazcu “Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči”
pri službi za družbene dejavnosti Občine Kungota.

Uradni list Republike Slovenije
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s
tem pravilnikom.
Služba za družbene dejavnosti Občine Kungota preveri
podatke iz vloge in dokazila in v roku 30 dni odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper
sklep oddelka za družbene dejavnosti Občine Kungota je
možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa na naslov; Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine
Kungota.
8. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Kungota.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 152- 01/00/99-tm
Kungota, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

LAŠKO
3155.

Odlok o pogojih za dodelitev koncesije za
izvajanje programa pomoči družini na domu

Občinski svet občine Laško je na podlagi 43., 44. in
47. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92 in 52/94 – odl. US, 41/99), 5. člena pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 72/97), v skladu s programom pomoči na domu z razvojnimi usmeritvami, št. 10106 – 4/99, z dne 7. 4. 1999 ter
23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95)
sprejel na 6. seji dne 30. 6. 1999

ODLOK
o pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje
programa pomoči družini na domu
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72/97). Javni natečaj, v skladu s tem odlokom, objavi
župan.
PREDMET KONCESIJE, OBSEG STORITEV
IN KRAJEVNO OBMOČJE ZA KATEREGA SE RAZPISUJE
KONCESIJA
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje programa pomoči družini na domu.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo.
Storitev socialne oskrbe obsega:
– gospodinjsko pomoč kamor sodijo: priprava prehrane, vzdrževanje stanovanjskih prostorov, čiščenje, pranje
likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava in druga dela po
dogovoru z upravičencem,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in predsodkov, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov ter priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
Storitev se bo izvajala na območju Občine Laško.
UPORABNIKI
3. člen
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na
domu, in sicer:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo 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 varstvo v instituciji,
– kronično bolne osebe brez statusa invalida.

SPLOŠNE DOLOČBE
ZAČETEK IN TRAJANJE KONCESIJE
1. člen
Občina Laško (dalje: koncedent) s tem odlokom določa:
– predmet koncesije za izvajanje programa pomoči družini na domu
– obseg storitev
– območje za katerega se razpisuje koncesija
– uporabnike storitev
– začetek in čas trajanja koncesije
– vire financiranja storitev, ki so predmet koncesije
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega natečaja,
objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije. Za razpis javnega natečaja se smiselno uporablja pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.

4. člen
Koncesija bo podeljena za čas 5 let, in sicer od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2004.
VIRI FINANCIRANJA
5. člen
Storitev bo financirana:
– s plačili uporabnikov do posameznih storitev v skladu
s pravilnikom o plačilih programa pomoči na domu Občine
Laško,
– iz sredstev občinskega proračuna za področje socialnega varstva (sredstva koncedenta).
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Način plačila za opravljene storitve se uredi s koncesijsko pogodbo na enak način kot to velja za plačilo storitev, ki
jih opravljajo javni zavodi.
Ceno storitev določi koncesionar v soglasju s pristojnim organom občine in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
10/94, 22/94, 82/94 in 37/95).
POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki
opravljajo vse storitve, ki so predmet koncesije, posamezno
storitev ali le del storitve.
Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoj, ki jih predpisuje 60. člen, fizične osebe pa pogoje, ki jih prepisujeta
65.in 66. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92 in 52/94).
7. člen
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti
izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/95 in 2/98).
Dokazati mora, da bo na dan 1. 1. 2000 oziroma na
dan sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval ustrezno število strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki morajo
izpolnjevati pogoje iz 56., 69., in 70. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 52/94).
8. člen
Koncesionar mora imeti izdelan podroben program izvajanja storitve, ki je predmet koncesije, iz katerega bo
razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.
9. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15401-2/99
Laško, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

3156.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Laško na 6. seji
dne 30. 6. 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni
rabi, parc. št. 968/7 – travnik v izmeri 262 m2, vpisana v
zk. vl. št. S 16, k.o. Lahomšek. Navedena parcela preneha imeti status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti
Občine Laško.
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2
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Laško na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46600-156/94-22
Laško, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

3157.

Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne
denarne pomoči v Občini Laško

Občinski svet občine Laško je na podlagi materialnopravnih določb samoupravnega sporazuma o uresničevanju
socialnovarstvenih pravicah (Uradni list SRS, št. 26/84,
14/89 in 27/89 – prečiščeno besedilo) zakona o postopku
za uveljavljanje socialno varstvenih pravic (Uradni list RS, št.
23/91) in statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95)
na 6. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o pravici do uveljavitve enkratne denarne
pomoči v Občini Laško
1. člen
S pravilnikom o pravici do uveljavitve enkratne denarne pomoči v Občini Laško (v nadaljevanju: pravilnik) Občina Laško določa:
1. upravičence,
2. obliko pomoči,
3. višino pomoči,
4. postopek za uveljavljanje enkratnih denarnih pomoči.
I. UPRAVIČENCI
2. člen
Do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku so
upravičene osebe (družina ali posameznik) s stalnim prebivališčem na območju Občine Laško:
1. ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem
ko so izčrpale vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, iz pokojnin, denarnih nadomestil, denarnih
pomoči in dodatkov po predpisih s področja socialnega
varstva, zdravstvenega varstva in drugih posebnih predpisov, iz obveznega preživljanja, iz premoženja ali iz drugih
virov;
2. posameznik ali družina, ki se ne po lastni krivdi na
podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajnejše bolezni,
dolgotrajnejšega zdravljenja, nenadne invalidnosti, smrti ožjega družinskega člana, naravne nesreče ali nesreče v kateri
je izgubil večji del premoženja, ki je predstavljalo vir preživljanja posameznika ali družine) znajde v takšni finančni situaciji, da ne more poravnavati najnujnejših obveznosti;
3. posameznik ali družina s hudo bolnim otrokom,
katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške, ki bi jih
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posameznik ali družina ne zmogla ne da bi ogrozila posameznikovo socialno varnost ali socialno varnost ostalih družinskih članov.
II. OBLIKA POMOČI
3. člen
Enkratne denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki in sicer:
1. s plačilom opravljene storitve (zdraviliškega zdravljenja, pogrebnih storitev, plačilom klimatskega okrevanja, prevoza otroka ali invalidne osebe na zdravljenje oziroma terapevtske vaje, pomoči na domu ipd.);
2. s plačilom računa za nabavo kurjave,življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, električne energije, najemnine
za stanovanje ipd.
3. s plačilom šolnin za izredne enkratne oblike izobraževanj, tečajev ipd. za izredno nadarjene oziroma talentirane otroke iz družin, ki jim finančno materialno stanje ne
dopušča, da bi otrokom omogočili izredne oblike izobraževanja.
III. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI
4. člen
Enkratna denarna pomoč se izplača v višini sredstev
potrebnih za sanacijo nastale situacije, vendar največ do
višine treh brutto zajamčenih plač.
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE
DENARNE POMOČI
5. člen
O pravici do enkratne denarne pomoči odloča občinska uprava.
Pri odločanju o enkratni denarni pomoči se v postopkih
smiselno uporabljajo določbe zakona o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic in zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Postopek za uveljavitev enkratne denarne pomoči se
uvede na zahtevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske
svetovalne službe, krajevne skupnosti, krajevne ali občinske
organizacije RK in po uradni dolžnosti.
7. člen
Upravičenci vlagajo zahtevke za uveljavitev enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: zahtevek) pri občinski upravi.
8. člen
Zahtevek vsebuje:
1. pisno vlogo upravičenca s kratkim opisom razloga
za enkratno denarno pomoč;
2. mnenje pristojnih služb glede na naravo razloga za
enkratno denarno pomoč (mnenje zdravnika, šolske svetovalne službe ipd.);
3. dokazila o dohodkih in premoženjskem stanju.
9. člen
O pritožbah zoper odločbe, izdane na prvi stopnji, odloča župan.
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10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15201-4/99
Laško, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LENART
3158.

Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1999

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99), 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98) in 45. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 29. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Lenart za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Lenart za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Lenart.
2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega
1.186,272.119 SIT, in sicer v:
A) Bilanci prihodkov in odhodkov:
SIT
I. Skupaj prihodki
1.091,981.000
II. Skupaj odhodki
1.182,362.119
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)
90,381.119
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna
60,000.000
IX. Odplačila dolga
3,910.000
X. Neto zadolževanje
56,090.000
XI. Povečanje sredstev na računih
34,291.119
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, rekonstrukcije in razširitve vodovodnih
objektov in naprav 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 rezerve za naravne nesreče Občine Lenart.
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi rezerve
za naravne nesreče Občine Lenart za izdatke, nastale kot
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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.

11. 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.

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 Lenart, s tem, da se namenski prihodki
stanovanjskega sklada preko proračuna usmerjajo na sklad.

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča tudi o:
– 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;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje 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 zbiranje ponudb za blago, gradbena dela
in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po
posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu.

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.
Za nabavo opreme, investicijskih in vzdrževalnih del ter
storitev, ki presega vrednost določeno z zakonom o javnih
naročilih, se mora izvesti javni razpis.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za posamezen namen odloča župan in o
svojih odločitvah na naslednji seji obvesti občinski svet.
7. 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.
8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na
število in sestavo delavcev.

13. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih
del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če
je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila
v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) in če je predmet javnega naročila zajet v proračunu
občine.
O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last
oziroma odtujevanja nepremičnin odloča občinski svet, razen za pridobitev in oddajo nezazidanih stavbnih zemljišč, ki
so v programu etapnega pridobivanja in oddajanja teh zemljišč, za kar je v skladu z občinskimi predpisi o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči pristojen župan.
14. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

9. 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.

15. 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.
Posojilo lahko najame tudi stanovanjski sklad po predhodnem soglasju občinskega sveta za gradnjo ali nakup
neprofitnih stanovanj.

10. 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.

16. člen
Če bodo prihodki v letu 1999 doseženi v manjšem
obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Lenart v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo
Občina Lenart v letu 1999 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
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17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
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3. člen
Nadomestilo je dolžan plačevati neposredni uporabnik
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice
razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma
poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).

Št. 40302-1/99
Lenart, dne 29. junija 1999.
II. OBMOČJA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA
Župan
Občine Lenart
Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

3159.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Lenart

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 22. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 6. člena statuta
Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) in 61. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 1.
člena dogovora o usklajevanju meril za določanje območij,
na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča in meril za odmero tega nadomestila (Uradni list
SRS, št. 19/86) ter 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85 in 47/87) je
Občinski svet občine Lenart na seji dne 27. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Lenart
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja plačevanje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Kot zazidano stavbno zemljišče se
šteje čiste tlorisne površine stanovanja (sobe, hodniki v stanovanju, predsobe, kuhinja, kopalnica, shramba in drugi
zaprti prostori stanovanja – mišljeni so samo bivalni prostori
v katerih stanujejo ljudje oziroma služijo neposredno za bivanje) in garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom. Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na
prostem, gostinski vrtovi, peskoskopi, glinokopi, vodna zajetja za pridobivanje električne energije, površine na katerih
so grajeni daljnovodi za proizvodnjo in distribucijo električne
energije, površine na katerih ali pod katerimi potekajo telekomunikacijski vodi, telekomunikacijske centrale, površine
na katerih so zgrajene plinovodne postaje, površine za obratovanje bencinskih servisov, avtocesta, površine za dejavnosti ob avtocesti, odlagališča odpadkov in druge površine
namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
Kot nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku
šteje zemljišče, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu
določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ
izdal lokacijsko dovoljenje.

4. člen
Nadomestilo se plačuje:
1. V naslednjih naseljih oziroma katastrskih občinah:
Črmljenšak, Dolge njive, Gočova, Gradenšak, Hrastovec v
Slov. Goricah, Jurovski dol, Lenart v Slov. Goricah, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Osek, Radehova, Rogoznica, Selce, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje
Partinje, Spodnje Verjane, Spodnji Gasteraj, Spodnji Žerjavci, Spodnji Porčič, Srednji Gasteraj, Straže, Sv. Trojica v
Slov. Goricah, Šetarova, Varda, Vinička vas, Zamarkova,
Zavrh, Zgornja Senarska, Zgodnja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Žerjavci, Zgornji Porčič in Žitence.
Meje naselij so določene v dolgoročnem planu Občine
Lenart.
2. Na območjih, ki so z dolgoročnim planom občine
določena za kompleksno gradnjo.
3. Na območjih, za katere je sprejet prostorsko izvedbeni načrt.
Na območjih ali delih območij iz 1., 2. in 3. točke tega
člena se nadomestilo ne plačuje, če stavbno zemljišče ni
opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem.
III. MERILA ZA DOLOČANJE NADOMESTILA
ZA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. lega stavbnega zemljišča;
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami in možnosti priključitve na te
objekte in naprave;
3. vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega
zemljišča;
4. izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarskih dejavnostih.
6. člen
Glede na lego se stavbna zemljišča razdelijo na 3 območja:
Prvo območje obsega: ureditveno območje mestnega
naselja Lenart.
Drugo območje obsega: ureditvena območja znotraj
naselij Jurovski dol, Sv. Trojica in Voličina.
Tretje območje obsega: vsa ostala naselja in dele naselij, ki niso zajeta v prvem in drugem območju.
Meje območij iz tega člena odloka so vrisana v kartah v
merilu 1:5000. Karte so občanom na vpogled v občinskem
uradu Občine Lenart.
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe in
možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z
naslednjimi točkami:
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1. a) cesta v asfaltni oziroma
protiprašni izvedbi
20 točk
b) cesta v makadamski izvedbi
10 točk
2. kanalizacija
20 točk
3. javni vodovod
10 točk
4. elektrika
10 točk
5. PTT (telefon)
15 točk
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka
na javno kanalizacijo, vodovod in elektriko, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno
od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi
dejanska možnost priključevanja in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
Pri PTT (telefon) se upošteva dejanska priključenost
objekta na telefonsko omrežje.
Vodovod in kanalizacija se točkujeta samo tam, kjer z
njima upravlja komunalno podjetje ali je v upravljanju vaščanov – tako imenovani skupni vodovod, na katerega je priključeno 5 in več gospodinjstev.
Točka 1 se ocenjuje samo po enem kriteriju, kriterija a)
in b) se ne seštevata.
8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so
stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
A – na stavbna zemljišča za stanovanjske namene;
B – na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti, obrtnih dejavnostih in obrti podobnih
dejavnosti, vsa vrsta trgovine;
C – na stavbna zemljišča, ki služijo kmetijskim dejavnostim in pomožni objekti za kmetijske dejavnosti (hlevi, silosi,
lope, garaže za kmetijsko mehanizacijo itd.);
D – na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnih in telekomunikacijskih storitev, upravne dejavnosti, odvetništvo, notarstvo, zavarovalništvo, menjalnice,
leasing prodaja …
E – na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih
dejavnosti;
F – na stavbna zemljišča za počitniške objekte.

9. člen
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe zazidanega
stavbnega zemljišča se ovrednoti s točkami po naslednji
tabeli:
Lega zemljišča

z območja
1. območje
2. območje
3. območje

Namen uporabe

A
100
75
50

B
500
400
300

C
D
50 1000
20 750
10 500

F
800
800
800

10. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upošteva izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem
dobička v gospodarskih dejavnostih. Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne ugodnosti se obračunavajo
za naslednje vrste dejavnosti:
Dodatno število točk/m2

Šifra iz SKD

C)
E/40.1
G
I/64
J
K
H

Rudarstvo
Proizvodnja in distribucija elektrike
Posredništvo in trgovina (G/50, G/51)
Poštne in telekomunikacijske storitve
Finančno posredništvo
Poslovanje z nepremičninami, druge
poslovne dejavnosti, najem
in poslovne storitve
Gostinstvo, kmečki turizmi, vinotoči
in trgovina (G/52)

800
1500
750
1800
2000
500
500

IV. MERILA ZA DRUGA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
11. člen
Parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, delavnice na prostem, peskokopi, glinokopi, vodna zajetja za
pridobivanje električne energije, površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi za proizvodnjo in distribucijo električne energije, telekomunikacijska omrežja, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, avtocesta, površine za dejavnosti ob avtocesti, odlagališča odpadkov se točkujejo po naslednji tabeli:

Vodna zajetja,
glinokopi,
peskokopi,
odlagališča
odpadkov

Odlagališča
nevarnih
odpadkov

Visokonapet.
daljnovodi

Primarno
električno
omrežje
in telekom.
omrežje

Bencinski
servis

Avtocesta

Parkirišča
nep. sklad.
gost. vrtovi
delavnice
na prostem

100 t/m2

3000 t/m2

3000 t/m2

1000 t/m2

4000 t/m2

250 t/m2

200 t/m2

a) Površine peskokopov in glinokopov ter vodnih zajetij
za pridobivanje električne energije so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določi občinski urad na osnovi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.
b) Površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi so površine pod daljnovodskimi stebri in površine, ki so potrebne za
normalno rabo, kar znaša 100 m2 za vsak posamezni daljnovodni steber.
c) Površine za normalno rabo objektov in stebrov za
distribucijo električne energije in telekomunikacijske storitve v naseljih se določijo v površini 5 m2 po stebru, kar velja
tudi za transformatorje, ne pa za stebre omrežja, namenjene
za priključevanje posameznih objektov.
d) Površina za normalno rabo bencinskega servisa
predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa, kjer se opravlja točenje goriva.

E
500
300
200

e) Površine za dejavnost ob avtocesti predstavljajo vse
površine, ki so ob avtocesti namenjene za dejavnost ali
parkiranje.
Površino avtoceste predstavlja celotno funkcionalno
zemljišče avtoceste.
f) Površine odlagališča predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče odlagališča.
g) Površine, v katerih so zgrajeni podzemni telekomunikacijski kabli se obračunajo tako, da en dolžinski meter
kabla predstavlja 1 m2 površine.
12. člen
Druga zazidana stavbna zemljišča iz 11. člena se točkujejo po kriterijih iz tega člena brez upoštevanja točk za
komunalno opremo iz 7. člena tega odloka.
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Št.

V. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
13. člen
Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča
se glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe določi
po naslednji tabeli:
Lega zemljišča
Območje

Stanovanjski
objekti

Počitniški
objekti

1. območje
2. območje
3. območje

60
40
20

200
200
200

Poslovni
namen

200
150
100

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna
površina zemljišča namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se
komunalna opremljenost zemljišča po 7. členu tega odloka.
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
Kadar je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska in poslovna) se
upošteva kriterij, ki je za zavezanca za plačilo nadomestila
ugodnejši.
VI. OPROSTITEV PLAČILA
14. člen
Zavezanec je lahko začasno oproščen plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primerih
59. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84). Postopek za oprostitev plačila nadomestila izvede
Davčni urad Maribor, izpostava Lenart na podlagi vloge zavezanca. Davčni urad Maribor, izpostava Lenart mora vsako
leto opraviti preizkuse vseh oprostitev ter izdati odločbe o
prenehanju oprostitve za uporabnike, ki ne izpolnjujejo več
pogojev za oprostitev.
15. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in poslovne
prostore, ki jih za opravljanje dejavnosti uporabljajo javni
zavodi, društva, politične stranke ter druge organizacije, ki
opravljajo nepridobitno dejavnost in se financirajo iz občinskega proračuna in za objekte, ki pomenijo kulturno ali
zgodovinsko dediščino, opredeljeno z odlokom o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92).
16. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila – fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki lahko pri občinskem uradu vložijo zahtevek za odložitev ali oprostitev plačila nadomestila. Odbor za gospodarstvo in finance občinskega sveta sprejme kriterije, ki jih potrdi občinski svet, na osnovi
katerih ugotavlja upravičenost odložitve ali oprostitve plačila
in predlaga občinskemu uradu, da se zavezancu odloži, v
celoti ali delno oprosti plačilo nadomestila. Na osnovi predloga občinskega urada pristojni davčni urad izda ustrezno
odločbo.
VII. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
17. člen
Višina nadomestila po merilih iz 7., 9., 10., 11., 12. in
13. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število
točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezan-
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čevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun
nadomestila.
18. člen
Davčni urad Maribor, izpostava Lenart ugotovi obveznost občanov, ki so zavezanci plačila nadomestila z
odločbo.
Obveznost se odmeri letno s tem, da pravne osebe
plačujejo nadomestilo mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec. Fizične osebe plačujejo nadomestilo v trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo prvega v naslednjem mesecu, poravnani pa morajo biti v 30 dneh od zapadlosti. Za
vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in vračanjem,
izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila
obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku. Postopke iz drugega odstavka
tega člena, bo na podlagi podpisane pogodbe med Občino
Lenart in Ministrstvom za finance – DURS, vodila izpostava
DURS Lenart.
19. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila določa Občinski svet občine Lenart s sklepom.
Izhodišče za izračun vrednosti točke je vrednost točke
v višini 0,36 SIT.
Vrednost točke se določa do konca leta za naslednje
leto in se usklajuje v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin.
20. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc.
Zavezanci so dolžni sporočiti spremembo vrste dejavnosti, spremembo poslovne in stanovanjske površine v 15
dneh od dneva, ko je taka sprememba ob dejstvu nastala.
Na zahtevo pristojnega davčnega urada so zavezanci
dolžni sporočiti vse zahtevane podatke, ki so potrebni za
izračun nadomestila.
Zavezancu, ki podatka ne prijavi, pristojni davčni
urad odmeri nadomestilo 200 m2 za stanovanjske površine, 100 m2 površine za počitniško dejavnost in 500 m 2 za
poslovno dejavnost.
Če občinski urad oceni, da se poslovna dejavnost
opravlja na več kot 500 m 2 površine, oziroma zavezanec
uporablja stanovanjsko površino večjo kot 200 m2, pa zavezanec podatkov na zahtevo davčnega urad ne prijavi,
davčni urad na predlog občinskega urada odmeri nadomestilo za (ocenjeno) površino celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki:
1. ne pošlje Davčnemu uradu Maribor, Izpostava Lenart podatkov, ki so ji potrebni za izračun nadomestila (22.
člen);
2. ne prijavi vsake spremembe v 15 dneh od dneva
nastanka (22. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe oziroma fizična oseba
se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno
kaznijo 25.000 SIT.
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22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 42/88) in odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Uradni
list SRS, št. 39/89).
23. člen
Ta odlok se uporablja od 1. 9. 1999, veljati pa prične
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008-5/99
Lenart, dne 27. julija 1999.
Župan
Občine Lenart
Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

3160.

Program priprave dopolnitev prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana
občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje občine Lenart (programska
zasnova za čistilno napravo mesta Lenart ob
Velki in programska zasnova za poslovno
stanovanjsko cono zahodno od Partizanske
ceste v Lenartu – C-6)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na seji
dne 27. julija 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana občine Lenart za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, za območje občine
Lenart (programska zasnova za čistilno napravo
mesta Lenart ob Velki in programska zasnova
za poslovno stanovanjsko cono zahodno
od Partizanske ceste v Lenartu – C-6)
1. člen
Predmet in cilj dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega plana občine oziroma prostorske sestavine,
ki se dopolnjujejo,
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Lenart
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
42/87 in 24/88, 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 56/97
in 71/98), za območje občine Lenart – v nadaljevanju:
dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine, zaradi določitve mikro lokacije čistilne naprave s kapaciteto 4500 PE za pretežni del mesta Lenart ob Velki (manjši
del mesta je zaradi konfiguracije terena vezan na že zgrajeno čistilno napravo ob Globovnici), vključno s programsko
zasnovo, in programsko zasnovo za poslovno stanovanjsko
cono zahodno od Partizanske ceste (C-6) v Lenartu,
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– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo
pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine ter sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprave dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine.
2. člen
Vsebina in obseg dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega plana občine in strokovnih podlag
Dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana
občine se nanašajo na:
1. gradnjo čistilne naprave za pretežni del mesta Lenart
2. ureditev in gradnjo poslovno stanovanjske cone zahodno od Partizanske ceste v Lenartu.
V vsebinskem smislu se dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in
15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRS, št.
20/85).
V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu Občine Lenart je obravnavani del območja, na katerem se bo gradila čistilna naprava,
opredeljen kot prvo območje kmetijskih zemljišč, v kartografskem delu – v urbanistični zasnovi mesta Lenart kot
sestavnemu delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Lenart pa je že opredeljen za gradnjo čistilne naprave. Do obravnavanega območja čistilne naprave je že zgrajen centralni kanalizacijski kolektor mesta Lenart. Za čistilno
napravo se predvideva sorazmerno majhna površina zemljišča (0,8 ha) neposredno ob nasipu ob Velki in predvideni
poseg ne krni kompleksne uporabe kmetijskih zemljišč na
tem območju. Hkrati z določitvijo mikro lokacije se izdela
programska zasnova za čistilno napravo na podlagi »Generalnega koncepta zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v Občini Lenart, 1. faza« in strokovnih podlag za lociranje čistilne naprave Lenart.
Območje za poslovno stanovanjsko cono zahodno od
Partizanske ceste v Lenartu je v veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart
že opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Lenart. S programsko zasnovo je potrebno opredeliti namembnost območja in ostale elemente v skladu z navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRS,
št. 20/85).
Za pripravo dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine se že izdelujejo strokovne podlage, in
sicer za čistilno napravo po pogodbi z Institutom za ekološki
inženiring, d.o.o. Maribor in za poslovno stanovanjsko cono
zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v okviru pogodbe
za izdelavo zazidalnega načrta z ZUM, d.o.o. Maribor.
Prostorske sestavine srednjeročnega plana občine, ki
se dopolnijo:
– Tekstualni del:
4.7. Urejanje prostora in varstva okolja
4.7.3. Seznam PIA, ki jih bo potrebno izdelati v obdobju veljavnosti srednjeročnega plana,
4.7.5. Zbirni prikaz posegov v prostor v obdobju veljavnosti srednjeročnega plana,
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4.7.7. Programske zasnove za območja kompleksne
graditve ali prenove, za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti.
– Kartografska dokumentacija: list PKN 1 : 5000 MB – 9.
Grafični prikaz dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine se pripravi s smiselnim upoštevanjem
39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine
(Uradni list SRS, št. 20/85).
Programski zasnovi se kot sestavina srednjeročnega
plana občine pripravita v skladu z 38. in 39. členom v
prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega plana občine
A) Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi in izdelavi
dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine oziroma izvajalec naloge bo določen po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
Naloga nosilca je:
– sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za določitev mikro lokacije in programske zasnove za čistilno napravo
ob Velki ter programske zasnove za poslovno stanovanjsko
cono zahodno od Partizanske ceste v Lenartu; kolikor bo
potrebno pa tudi pri oblikovanje morebitne dopolnitve strokovnih podlag,
– izdelava osnutka in predloga odloka ter drugih prostorskih sestavin za dopolnitev srednjeročnega plana občine,
– pridobitev predhodnih mnenj, pogojev in soglasij pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodelovanje na javnih obravnavah,
– priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve,
– sodelovanje pri pridobitvi sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine z obveznimi izhodišči.
B) Strokovno usklajevanje priprave in izdelave dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine opravlja Urad občinske uprave občine Lenart, koordinator postopka sprejemanja dopolnitev pa je župan Občine Lenart.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana
občine, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor – Urad RS za prostorsko planiranje,
2. Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za varstvo
narave,
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
4. Ministrstvo za kulturo,
5. Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste,
6. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
7. Elektro Maribor PE Elektro Maribor – okolica,
8. Telekom Slovenije PE Maribor,
9. Cestno podjetje Maribor,
10. VGP Drava Ptuj,
11. Krajevna skupnost Lenart.
Kolikor se v postopku priprave dopolnitev prostorskih
sestavin srednjeročnega plana občine ugotovi, da je potrebno pridobiti strokovne podlage oziroma predhodna mnenja
in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku oziroma,
če se ugotovi, da katero od zgoraj naštetih soglasij ni potrebno, se le-to opusti.
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Ob pričetku priprave dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega plana občine morajo organi, organizacije in
skupnosti iz prvega odstavka tega člena na zahtevo nosilca
podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami svoje
strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora nosilec dopolnitev
upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v
primeru navzkrižnih interesov v prostoru.
Organi, organizacije in skupnosti morajo podati svoje
pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave
predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev oziroma soglasij, se šteje, da jih nimajo oziroma da z
dopolnitvami soglašajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
S pripravo strokovnih podlag za dopolnitve prostorskih
sestavin srednjeročnega plana občine se je že pričelo s
podpisom pogodb z dvema izdelovalcema.
S pripravo dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine se prične po podpisu pogodbe z nosilcem iz točke A) 3. člena tega programa.
Predhodne pogoje pridobi nosilec izdelave dopolnitev
dokumenta v 45 dneh po podpisu pogodbe.
Osnutek dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine se dostavi Uradu občinske uprave Občine
Lenart – pristojni službi za prostor najkasneje v 60 dneh od
podpisa pogodbe z nosilcem dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine.
Župan občine Lenart predloži osnutek dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Občinskemu
svetu občine Lenart v obravnavo v 15 dneh po dostavi
osnutka Uradu občinske uprave občine Lenart.
Občinski svet na prvi seji po prejemu gradiva sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javno razgrnitev se izvede na sedežu Občine Lenart in
sedežu Krajevne skupnosti Lenart in traja 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka dopolnitev
prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine.
Po končani javni razgrnitvi župan zavzame stališče do
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve na podlagi strokovnih stališč, ki jih pripravi strokovni nosilec v roku 20 dni po
končani javni razgrnitvi. V roku 30 dni po sprejetju stališč in
predlogov iz javne razgrnitve strokovni nosilec pripravi usklajeni osnutek dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe
in predlogi.
Urad občinske uprave – pristojna strokovna služba za
prostor posreduje tako pripravljen oziroma usklajen osnutek
dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine skupaj z dokazili o izvedeni uskladitvi s pristojnimi ministrstvi na Ministrstvo za okolje in prostor – Urad RS za
prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan Občine Lenart po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega plana občine z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana posreduje usklajen predlog dopolnitev občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
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Sprejeti odlok se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
6. člen
Sredstva
Za pripravo dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine se sredstva zagotovijo v proračunu občine Lenart za leto 1999.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Lenart.

Uradni list Republike Slovenije
odpadne in padavinske vode. Pri projektiranju in gradnji
nove javne kanalizacije se izvede ločeni sistem fekalne in
meteorne kanalizacije.
4. člen
Upravljalec sprejme v roku enega leta po uveljavitvi
tega odloka pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za odvajanje odpadne in padavinske vode in o
nadzoru nad gradnjo javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivost delovanja.

Št. 00303-6/99
Lenart, dne 27. julija 1999.
Župan
Občine Lenart
Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

METLIKA
3161.

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Metlika

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 7. in 35. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 10/91 in 13/93), 17. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94)
ter na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji
dne 17. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pogoje in način odvajanja odpadne in
padavinske vode, gospodarjenje z objekti in napravami, ki
služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v
gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih ter odvajanje padavinske vode iz naselij, ki so priključena na javno
kanalizacijsko omrežje in s katerimi upravlja in gospodari
podjetje, določeno v odloku o gospodarskih javnih službah v
Občini Metlika.
2. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
3. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV
5. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija.
Kanalizacijski priključek je spojna cev, ki povezuje interno kanalizacijo z javnim kanalizacijskim omrežjem.
Interna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje uporabnika, ki služi za odvod odpadnih voda iz stavbe in zemljišča ter
je priključena na kanalizacijski priključek.
Okvare na interni kanalizaciji in kanalizacijskem priključku odpravlja uporabnik na svoje stroške. Kolikor okvare
na zahtevo upravljalca ne odpravi v desetih dneh, lahko to
izvede upravljalec javne kanalizacije na njegove stroške.
6. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
1. sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju in ostali pripadajoči objekti
in naprave, razbremenilniki, jaški ipd.,
– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju,
2. primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja in pripadajoči objekti ter naprave,
– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja,
3. magistralno omrežje in naprave:
– magistralno omrežje in naprave zajemajo omrežje in
naprave, ki so regijskega pomena ali medkrajevnega pomena in sicer:
– kanalski vodi za odvodnjavanje odpadnih in padavinskih voda,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na magistralnem omrežju,
– centralne čistilne naprave.
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III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
7. člen
Kjer se gradi javna kanalizacija, je lastnik objekta dolžan sočasno izvesti priključitev in uporabljati javno kanalizacijo.
Lastniki objektov, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo, pa so za to podani vsi pogoji, so se dolžni priključiti
na javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega odloka.
8. člen
Upravljalec je dolžan s soglasjem dopustiti priključitev,
če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti in
tehnična izvedba javne kanalizacije.
Ko priključitev ni možna, mora upravljalec o tem pisno
obvestiti uporabnika.
9. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo, ki
se zaključuje s čistilno napravo, opustiti greznico.
V primeru, da je priključek že izveden in dopusten, je
potrebno greznico opustiti v roku šestih mesecev po prejemu obvestila upravljalca.
10. člen
Upravljalec izdaja soglasja k prostorskim izvedbenim
aktom, lokacijski dokumentaciji, na projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja, vlogi za uporabno dovoljenje, vlogi
za začasen priključek in vlogi za priključitev.
Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.
11. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz
prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
1. za soglasje k lokaciji:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– opis specifičnosti in namembnost objekta s predvideno potrošnjo vode,
2. za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500 ,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javno kanalizacijo,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
3. za soglasje za priključitev:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je
objekt zgrajen pred letom 1967),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– soglasje za prekop zemljišča,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev ,
ki nadomesti soglasje,
4. za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– odločbo upravnega organa o dovolitvi postavitve začasnega objekta,
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– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja 3. točka tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.
12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej.
En objekt ima lahko tudi več priključkov.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztokom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
13. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene s soglasji, ko je poravnal
vse obveznosti in predložil vso potrebno dokumentacijo.
14. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih nadzira upravljalec. Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede samo
upravljalec ali za to usposobljen izvajalec pod nadzorom
upravljalca.
Izvajalec je dolžan vsa dela na javni kanalizaciji in izvedbo priključkov priglasiti upravljalcu 7 dni pred pričetkom del.
Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
15. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v
primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi lastnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred
ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi izbriše lastnika iz
evidence uporabnikov.
IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
16. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji
prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje
upravljalcu. Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo
morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, projektno dokumentacijo, kataster, evidenco priključkov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja itd.)
2. vsi merilci morajo biti žigosani skladno s predpisi
urada za standardizacijo in meroslovje,
3. predane morajo biti izjave izvajalcev, garancijski listi,
navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih naprav,
4. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu, podatkih o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih
zadev),
5. prevzem mora potrditi organ upravljalca – prevzemnika.
V. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE
ODPADNE VODE
17. člen
Odpadna voda se obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki javne kanalizacije plačujejo stroške odvajanja odpad-
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nih voda v količini porabljene pitne vode, oziroma tehnološke vode, ugotovljene z odčitkom vodomerne naprave.
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki se
zaključuje s čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja odpadne vode po osnovah iz prejšnjega odstavka tega člena.

– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala, da nastaja neprijeten vonj,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za
nevarno in škodljivo in katere koncentracija nad dovoljeno
mejo je škodljiva.

18. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE PADAVINSKE
VODE

19. člen
Objekti, ki niso priključeni na kanalizacijo, morajo imeti
vodotesne greznice na praznenje. Praznjenje greznic se
opravi po potrebi, odpadna voda pa se odvaža na čistilno
napravo.
VI. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA
20. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
Količina in lastnost tehnološke odpadne vode mora biti
v skladu z določili soglasja upravljalca in uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.
21. člen
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni
primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti na stopnjo
onesnaženosti, primerno za izpust v javno kanalizacijo.
Uporabnik uveljavlja take ukrepe in tehnične rešitve, ki
zmanjšujejo količino odpadne vode, ki odteka v javno kanalizacijo.
Kadar se koncentracije škodljivih snovi v odpadni vodi
zaradi zmanjšanja porabe vode povečajo nad dovoljeno vrednost, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali se
zmanjša, lahko upravljalec predlaga, na podlagi strokovnega mnenja upravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, spremembo le tega.
22. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti
odpadno vodo, ki vsebuje škodljive ali nevarne snovi, določene z veljavnimi predpisi in pravilnikom o kanalizaciji.
23. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti
odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, ki
bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala
kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega
osebja,
– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila
delovanje sistema odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala ogrevanje odpadnih voda preko predpisane temperature,
– povzročala, da bi v kanalih nastajal ogljikov sulfid,

24. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odjave
prekine odvajanje odpadne in padavinske vode v naslednjih
primerih:
1. če z odvozom odpadne vode povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod,
2. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
3. če odpadna voda prekorači dovoljeno količino maščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih
snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in naprav,
4. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa so v nasprotju z njim,
5. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz 29. člena
tega odloka,
6. če uporabnik ne poravna računov za kanalščino ali
čiščenje odpadnih voda.
Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve.
Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne
priključitve.
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in
napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh
napravah zaradi njegovega ravnanja, ki jo je povzročila njegova odpadna voda.
25. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in
padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na
objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času
trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike preko
sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
upravljalec prekine odvajanje odpadne in padavinske vode,
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.
VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA V PRIMERU VIŠJE SILE
26. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljalec pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda, mora pa o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
IX. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
27. člen
Zaščita vodovodnih območij in vodovodov je primarna
pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.
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28. člen
Upravljalec ima pri odvajanju odpadne in padavinske
vode naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije, čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju,
2. ravna skladno z določbami pravilnika iz 4. člena
odloka ter z njimi seznanja uporabnike,
3. redno kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne
vode, delovanje ČN in drugih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanja le
teh,
4. obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpadne in padavinske vode preko sredstev javnega obveščanja
ali neposredno,
5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije
ter podaja podatke katastru geodetske uprave,
6. skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma
vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
7. izdaja soglasja v 30. dneh po popolni vlogi za soglasje in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
8. organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje
sile in pravočasno poroča pristojnemu občinskemu organu,
9. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije
ter kanalizacijskih priključkov,
10. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
11. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.

bah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov , ki bodo zagotovili doseganje
zahtevanih učinkov predčiščenja,
14. kontrolira in redno čisti lovilce olj, lovilce maščob
in peskolove na interni kanalizaciji.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja upravljalca in ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim
delom onemogočiti.

29. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljalca,
2. omogočajo upravljalcu pregled interne kanalizacije
in sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obratovalnega časa,
3. redno vzdržujejo interno kanalizacijo, z vsemi objekti
in napravami, priključek, interne čistilne naprave in vodijo
dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
4. redno kontrolirajo sestavo odpadne vode in rezultate na zahtevo posredujejo upravljalcu,
5. pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
6. obveščajo upravljalca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,
7. redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi
izdanih računov,
8. odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij, določenih v pravilniku z normativi o javni kanalizaciji,
9. dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne in padavinske vode,
10. dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
11. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpadno tehnološko vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma
o vseh spremembah predložiti upravljalcu analizo odpadne
vode, izdelano v skladu s strokovnim navodilom o tem,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o
dopustnih temperaturah vode,
12. odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane rezultate,
13. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo upravljalca pisno obvestiti o spremem-

32. člen
Z denarno kaznijo od 60.000 do 360.000 SIT se
kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki je
upravljalec, če ravna v nasprotju s:
– 13. členom (ne dovoli priključka, čeprav je uporabnik izpolnil vse pogoje),
– katerokoli alineo 28. člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki je upravljalec, če ravna v nasprotju z določili zgornjega odstavka.

30. člen
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.
Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
električnega, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega omrežja, itd.) morajo pri opravljanju del na svojih
objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske
naprave nepoškodovane.
Vse poškodbe povzročene na javni kanalizaciji, odpravi
upravljalec na stroške povzročitelja.
31. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen pooblaščen komunalni nadzornik ali inšpektor Občine Metlika.
X. KAZENSKE DOLOČBE

33. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje posameznika, ki je uporabnik ali lastnik objekta, če
ravna v nasprotju s:
– 7. členom (se sočasno ob izgradnji kanalizacije oziroma v predpisanem roku ne priključi),
– 9. členom (po priključitvi ne opusti greznice ali je v
predpisanem roku na obstoječem priključku ne opusti),
– drugim odstavkom 14. člena (lastnik, ki odda izvedbo priključka neusposobljenemu izvajalcu),
– tretjim odstavkom 14. člena (izvajalec izvedbe priključka ne priglasi upravljalcu),
– 15. členom (lastnik objekta ukine priključek, ne da bi
se objekt rušil),
– drugim odstavkom 18. člena (upravljalca ne obvesti
o izlivu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo),
– 19. členom (nima vodotesne greznice in je ne prazni
po potrebi in odpadne vode ne odvaža na čistilno napravo),
– 23. členom (v javno kanalizacijo odvaja ali izlije snovi
v koncentracijah, ki lahko povzročijo poškodbe, nevarnost
ali motijo delovanje objektov in naprav),
– katerokoli alineo prvega odstavka 29. člena (priključek gradi v nasprotju z izdanim soglasjem upravljalca, ne
omogoča upravljalcu pregled priključka in sestavo odpadne
vode, redno ne kontrolira sestave tehnološke odpadne vode, redno ne vzdržuje interne kanalizacije in tehnološke
čistilne naprave, ne opozori upravljalca na pomanjkljivosti na
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javni kanalizaciji ali o spremembah pogojev za priključitev ali
o spremembi količine in kvalitete odpadne vode, ne plačuje
odvajanja odpadnih voda, odvaja odpadno vodo, ki ne ustreza predpisom, ne spremeni priključka v primeru spremembe
pogojev odvajanja, upravljalcu na zahtevo ne predloži analiz
odpadne tehnološke vode, redči neprimerno odpadno vodo
z neonesnaženo, ne kontrolira in redno ne čisti lovilce olj,
maščob ali peskolove na interni kanalizaciji),
– drugim in tretjim odstavkom 29. člena (priključi se
brez soglasja upravljalca, prekine odvod drugemu uporabniku).
34. člen
Z denarno kaznijo od 60.000 do 360.000 SIT se
kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki je
uporabnik, lastnik objekta ali izvajalec del za kršitve, navedene v 33. členu ali ravna v nasprotju s 30. členom (poškoduje javno kanalizacijo ali naprave in ne plača upravljalcu
stroškov za odpravo poškodb).
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje odgovorno osebo pravne osebe, ki je uporabnik,
lastnik objekta ali izvajalec del za kršitve iz prvega odstavka
tega člena.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 013-8/99
Metlika, dne 17. junija 1999.

Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

3162.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 11. in 18. člena statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Metlika na seji dne 17. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta
odlok.
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2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Metlika in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Metlika so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorizacija občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste v Občini Metlika 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 Občinski svet
občine Metlika na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) 0 predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Metlika na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v prostorskem planu Občine Metlika.
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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 upravljavcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Metlika 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 upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno (ali proti
primerni odškodnini) in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Metlika na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) 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.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega odloka se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Metlika.
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12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Metlika na predlog
župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun in je
njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah, urejanja podatkov za potrebe izračuna zagotovljene 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
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Metlika;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
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14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu;
(2) Občinski svet občine Metlika 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; kjer je
za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. 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.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom, na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride
do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te
nepremičnine.
18. 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 razla-
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stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na glavni 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 glavne mestne ceste. Če
ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je
postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen občinski upravni organ za ceste, ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
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.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. 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.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta, je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter objektov zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka, so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljen del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
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(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki je
nastal zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka 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 upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. 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 60 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 občinski cesti.
25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na
njej.
(2) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste
in objektov na njej, sklene župan v skladu s pogoji, ki jih
za podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine
Metlika.
(3) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
(4) Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če je to s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.
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V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega
odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
32. člena tega odloka, je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka, je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Metlika.
(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(5) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena, lahko Občinski svet občine Metlika na predlog
župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela
teh cest zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet občine hkrati določi tudi program rednega
vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz
proračuna občine in določi odgovorno osebo za izvedbo
programa. Za stanje občinskih cest je Občina Metlika subsidiarno odgovorna.
(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.
28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni organ za ceste.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. 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.
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30. člen
(vzdrževanje občinske ceste na mejnem prehodu)
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 upravljalci teh površin.
31. 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 ceste 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 je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
32. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej
cesti, ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko pristojni občinski upravni organ za ceste s sklepom začasno,
najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije
vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinski upravni organ za ceste mora o ukrepih, ki
jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega
odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja 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 te teze, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni
organ za ceste.
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(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, določeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.
33. 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 kakršnihkoli 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 15.
členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m,
– 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 Občine Metlika.
34. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Metlika, se smejo napeljevati
oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s
soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste.
(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
zahteva od 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 naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
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35. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje 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 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
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. 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.
(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, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
36. 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.
37. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi 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.
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38. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnje teze, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
39. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka in površine, ki jih za te namene pristojen občinski upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku
za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka, se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
40. 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.
41. 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 prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.
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42. 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 40. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z določbo iz 41. člena
tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
43. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki 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 njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste 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.
44. 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.
45. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(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.
46. 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 opravijo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
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47. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto 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 dovoljena;
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;
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 kakršnekoli
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 in
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo ter obračati na cesti
živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
18. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
48. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
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(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
49. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
50. 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 opravijo le z dovoljenjem iz
51. 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. Na glavni
mestni cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne
ali druge prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge 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 ceste, razen glavne mestne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da
prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
51. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni 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 druge-
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ga odstavka 50. člena tega odloka ni potrebno pridobiti
dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti
priložena od 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 tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v
času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja
za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore
ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka 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 ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
52. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ za ceste v skladu z zakonom.
(4) 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 pristojnega občinskega upravnega organa za ceste iz 33. člena tega odloka.
53. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Metlika na predlog župana, razen
v primerih iz 32. člena tega odloka in v primerih, ko je
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njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za
okolje in prostor,.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o promeţni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije, odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s
sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno
vzdrževanje in odstranitev.

56. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 53. člena tega
odloka, je dovoljena pritožba na župana.

54. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. 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.
(2) 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 pristojen občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se
soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih
določi Občinski svet občine Metlika. Transparenti morajo
biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

58. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
gradbeni strokovnjak, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in
izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.

55. 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 vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 40. in 41. 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 mnenje pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
57. 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.

59. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanu cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved promet na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in
8. točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
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skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega odloka, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ za ceste in
policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve
obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih
cest kot javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen
predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko
pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
33. 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
34. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 35. člena);
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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 (36. 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 pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
(39. 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
40. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 43. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(44. člen);
9. 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 (45. člen);
10. 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 (46. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del, ali izvaja ali opusti kakršnakoli 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 (47. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naleznimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 48. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali s teh objektov ne
odstrani ledenih sveč, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 49. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
50. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katera ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 51. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 51. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 52. člena);
19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
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objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (54. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
61. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
62. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 27. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
63. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 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 24. člena).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
(večletni plan)
Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje
v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog
plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.
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rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 42. člena tega odloka.
66. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
67. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 53. in 54. členu
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
68. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine, ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
69. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok
o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Metlika (SDL,
št. 17/86, odlok o gospodarjenju z javnimi potmi (SDL, št.
4/91 in odlok o določitvi in varstvu lokalnih cest na območju
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 6/92).
70. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-6/99
Metlika, dne 17. junija 1999.
65. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-

Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
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ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

3163. Odlok o občinskih cestah
Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), petega odstavka 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97,
45/97, 73/97, 35/97 in 87/97) in na podlagi desete
točke 10. 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 seji, dne 24.
7. 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
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Mestne občine Novo
mesto in postopek njihove kategorizacije,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe,
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Mestne občine Novo mesto so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne
ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.
Lokalne ceste v Mestni občini Novo mesto se v skladu
z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije: glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne
krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
mestne občine Novo mesto na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
Spremembe kategorizacije občinski 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 krajevne 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 mestne občine Novo mesto 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 naslednjo leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija
novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v prostorskem planu občine.
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
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 ali 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 mestne občine Novo mesto na
predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
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 deset 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 mestne občine Novo mesto na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5.
člena tega odloka.
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10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah, in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in
vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne 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 zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Mestna občina Novo mesto.
12. člen
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerimi
se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet mestne občine Novo mesto 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 odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:
1. izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov,
2. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest,
3. naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
4. izvajanje postopkov za oddajanje gradbenih in vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana
izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa,
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5. izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,
6. naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
7. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah,
8. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov,
9. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Mestno občino Novo mesto,
10. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest
in prometa na njih,
11. izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi
za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih,
12. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov,
13. izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto 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
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
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
(projektiranje občinskih cest)
Elementi za projektiranje občinskih cest 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, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.
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17. člen
(priglasitev rekonstrukcije občinske ceste)
Za rekonstrukcijo občinske ceste zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega
v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti, za katero so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstruirane
ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter
lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in
napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v
prostor. Ta dela se morajo pred svojim pričetkom priglasiti
pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za rekonstrukcijo občinske ceste, ki je določena v prostorskem izvedbenem aktu.
18. člen
(pridobitve zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
19. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena tega odloka 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 tega
člena zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu
tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
20. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
Avtobusna postajališča na lokalnih cestah morajo biti
zunaj vozišča.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni občinski upravni organ za ceste na predlog krajevne skupnosti ali javnega prevoznika, 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 lokalne ceste. Če
ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je
postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
krajevne skupnosti ali javnih prevoznikov.
Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lokalne
ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu, 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.
21. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti
omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje ali
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več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško
progo.
Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
22. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in
upravljavci vodotokov)
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.
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.
Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
23. člen
(obveznost 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 prestavite
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
24. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
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 ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka tega
člena je odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
25. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Pristojen občinski upravni organ za ceste 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.
Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka tega člena 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.
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26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
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 31. člena tega odloka,
omogočajo varno odvijanje prometa.
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
obvezne gospodarske javne službe in izvajanje ukrepov iz
tretjega odstavka 31. člena tega odloka, je odgovoren izvajalec javne službe.
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
27. člen
(javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest)
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in
njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest
ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest) in
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih
cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljnjem besedilu: obnavljanje občinskih cest).
Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je
določena s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98).
Način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja
obnavljanja občinskih cest določi Občinski svet mestne občine Novo mesto, v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.
Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora ob
stavki svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v
obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog
župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela
teh cest zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti
in hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest,
potrebna sredstva, ki se zagotavljajo iz proračuna mestne
občine, in določi odgovorno osebo za izvedbo programa.
Za stanje občinskih cest je mestna občina Novo mesto
subsidiarno odgovorna.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa
28. 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 pristojen občinski
upravni organ za ceste.
Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
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29. 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, je pristojen
občinski upravni organ za ceste.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
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.
O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
Za preusmeritev prometa z občinske ceste 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
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
Če je občinska cesta v takem stanju:
1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo
promet posameznih vrst vozil,
2. da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti,
3. če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb cest zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko predstojnik občinskega upravnega organa za ceste s
sklepom prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst
vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno maso,
osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za
takšen ukrep.
Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz 1. ali 2.
točke prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega
inšpektorja za ceste, najmanj petnajst dni pred uvedbo ukrepov ter javnost preko sredstev javnega obveščanja najmanj
tri dni pred uvedbo ukrepov in označitvijo ukrepov s prometno signalizacijo na občinski cesti.
Ukrepi, ki jih utemeljujejo razlogi iz 3. točke prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinski inšpektor za ceste in javnost preko sredstev javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni
organ za ceste.
Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
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enega leta, se določi v skladu z določbo 52. člena tega
odloka.
Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
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 ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
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.
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.
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
6 m,
· pri glavni mestni cesti
12 m,
· pri zbirni mestni cesti
10 m,
· pri zbirni krajevni cesti
8 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine Novo
mesto.
33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Mestna občina Novo mesto, se smejo napeljevati
oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s
soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste.
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma prestavitev.
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko odkloni
izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto in promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen
(dela na občinski cesti)
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
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Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti občinski upravni organ pristojen za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja
ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje
in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja
ceste.
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 takoj obvestiti policijo.
35. 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.
36. člen
(izredni prevoz)
Vozila ne smejo presegati predpisanih največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s 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
kateregakoli od teh elementov, ki je odrejena na občinski
cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, po katerih
bo izredni prevoz opravljen.
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.
37. člen
(nadzor izrednih prevozov)
Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest ali pogodbeni izvajalec (dodano besedilo) v sodelovanju s policisti.
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.
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38. člen
(spremljajoče dejavnosti na občinski cesti)
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka in površine, ki jih za te namene pristojen občinski
upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, pristojen občinski upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.
39. člen
(priključki na občinski cesto)
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.
Pristojni občinski upravni organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena, če ugotovi, da to ne bo imelo
škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa
na njej.
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 pristojen občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi 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 prilagoditev spremenjenim razmeram.
Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali
njegov pravni naslednik.
41. člen
(ukinitev priključka)
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 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z določbo iz 40. člena
tega odloka.
Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
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42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pristojnemu 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 s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
Pristojen občinski upravni organ za ceste 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.
43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.
44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
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.
Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka tega člena mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste.
45. 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.
46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njih)
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
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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,
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 na
kako drugačen način onesnaževati cesto,
13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali,
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto,
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi,
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo,
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje,
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami,
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
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.
48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganja 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 zardi
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.
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2. Ukrepi za varstvo prometa
49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
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 50. 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
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 se
lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne
ceste ali če se promet zaradi zapore občinske ceste ne
ustavi za daljši čas. Dovoljenje za zaporo občinske ceste se
lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore ne ustavi za dalj kot 60 minut.
50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojen občinski upravni 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.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne 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 oziroma
60 dni pred predlaganim rokom zapore ceste zaradi športnih in drugih prireditev ter 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.
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost preko sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
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51. člen
(polje preglednosti)
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire. Če ovir ne odstrani, jih na njegove
stroške odstrani občinski upravni organ za ceste.
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 pristojen občinski
upravni organ za ceste 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 pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste iz 32. člena tega odloka.
52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
Prometno signalizacijo na občinskih cestah postavlja,
zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje občinski upravni organ
pristojen za ceste, razen v primerih iz 31. 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
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
Ob občinskih cestah 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 signalizacije odloči občinski upravni
organ pristojen za ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za
postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje, dopolnjevanje in
odstranitev.
53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
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 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,
vzdrževanje in odstranitve.
Tabele, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka tega člena se ob občinskih cestah v naselju lahko
postavljajo le zunaj območja vzdolž ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,

Uradni list Republike Slovenije
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske
ceste izda praviloma le za določen čas (za čas trajanja
prireditve, razstave, sejma, ipd.) in za tiste občinske ceste,
ki jih določi Občinski svet mestne občine Novo mesto. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem
občinske ceste.
54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)
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 39. in 40. 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 dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena je treba pridobiti mnenje pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste.
55. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
56. 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.
57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest občinske uprave, ki ga izda župan, se določi število
delovnih mest in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
občinski inšpektorji za ceste.
58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima na podlagi drugih predpisov, še naslednje
pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in 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
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nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del,
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim,
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa,
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda,
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti,
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste,
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena, je osem dni od dneva njene
vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in
8. točke prejšnjega 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, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da
se odločba izvrši takoj.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:
1. pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti,
2. zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
3. pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
4. vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki
so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva,
5. 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, ki se
neposredno uporabljajo za občinske ceste,
6. proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v
obravnavani zadevi, če meni, da obstaja utemeljen sum
kršitve tega odloka in prepisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,
7. od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno
pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ za ceste in policijo.
Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda izvajalcu rednega vzdrževanja utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo
o rednem vzdrževanju občinskih cest.
Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
(prekrški)
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32.
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 33. člena),
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja te dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. 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 (35. 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
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (38.
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 39. člena),
7. vrste in obseg del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
občinska cesta (drugi odstavek 42. člena),
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen),
9. 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 (44. člen),
10. 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 (45. člen),
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli 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 (46.
člen),
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena),
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 48. člena),
14. 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 48. člena),
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi odstavek 49. člena),
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16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 50. člena),
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena),
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena),
19. ne odstrani oziroma 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 (53. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
60. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena),
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji
ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji
odstavek 25. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
(večletni plan)
Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12.
člena.
64. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez

Uradni list Republike Slovenije
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 40. člena tega odloka.
65. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
66. člen
(odstranitev nagrobnih in spominskih znamenj)
Lastniki nagrobnih znamenj oziroma lastniki zemljišč,
na katerih takšna znamenja stojijo ob občinskih cestah,
morajo takšna znamenja odstraniti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
67. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87)
in na podlagi pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list
RS, št. 17/82 in 22/84) se morajo prilagoditi določbam
52. in 53. člena tega odloka ter določbam novega predpisa
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali na podlagi pravilnika o
neprometnih znakih (Uradni list RS, št. 17/82 in 22/84) ali
so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju,
se odstranijo.
68. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
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.
69. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
javnih poteh v občini Novo mesto (SDL, št. 24/83, 10/85 in
14/88) in odlok o ureditvi zimske službe v naseljih v občini
Novo mesto (SDL. št. 22/85, 19/87 in 14/90).
70. člen
(začetek veljavnosti tega odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/1999-1200
Novo mesto, dne 24. junija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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3164.

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili

Na podlagi šeste točke prvega odstavka 18. člena, 17.
in 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98), 2. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96,
61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 35/97 in 87/97), dvanajste točke drugega odstavka 28. člena odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Novo mesto (SDL, št. 22/83,
10/85, 21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 48/94,
18/95 in 77/98), osme alinee 6. člena odloka o izvajanju
komunalnega nadzora na območju Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 64/95), dvanajste alinee 10.
člena in druge alinee 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

ODLOK
o ravnanju z zapuščenimi vozili
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lastnika opozori, da je dolžan v roku osmih dni odstraniti
zapuščeno vozilo.
4. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno
zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za
ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne
glede na določbe tega odloka uniči.
5. člen
Redar o postopku odstranjevanja zapuščenega vozila
izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila, datum odstranitve, tip vozila, stanje
vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo
najdbe zapuščenega vozila, opis načina odvoza in podatke
o redarju.
6. člen
Izvajalec na podlagi odredbe redarja odstrani zapuščeno vozilo z javne prometne površine.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

7. člen
Izvajalec preda zapuščeno vozilo upravljavcu skladišča
zapuščenih vozil in o tem izdela zapisnik.

1. člen
S tem odlokom se določajo postopek, pogoji in način
odstranjevanja in prodaje zapuščenih vozil na javnih prometnih površinah v Mestni občini Novo mesto.

III. NAČIN VAROVANJA ZAPUŠČENIH VOZIL

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. zapuščeno vozilo je motorno vozilo na cesti, ki nima
registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj
2. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z
močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem
3. cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da
jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni
udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi
4. pooblaščena oseba za izvajanje občinskega redarstva je v tem odloku redar
5. JP Komunala Novo mesto, d.o.o. je v tem odloku
izvajalec in upravljavec skladišča zapuščenih vozil.
II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA
3. člen
Redar v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila
najprej stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega
vozila in ga opozori z nalepko na vozilu in s pisnim navodilom
v priporočeni pošiljki, da je dolžan v roku osmih dni odstraniti zapuščeno vozilo z javne prometne površine ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru zapuščeno vozilo odpeljano
na njegove stroške.
Če lastnik v roku, določenem v prvem odstavku tega
člena, ne odstrani zapuščenega vozila redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na določen varovan prostor in o
tem obvesti pristojno policijsko postajo. Odvoz se opravi na
stroške lastnika zapuščenega vozila. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
Če redar ne more ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, pusti na vozilu pisno obvestilo, v katerem neznanega

8. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je JP Komunala
Novo mesto, d.o.o. ali od nje pooblaščena pravna ali fizična
oseba.
9. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil zagotavlja za
varovanje zapuščenih vozil:
– ograjen prostor,
– 24-urno fizično zavarovanje prostora,
– poslovni prostor za opravljanje administrativnih
opravil.
10. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: zapisnik o
stanju vozila, ki ga je izdelal redar, fotografijo vozila in tip
vozila, datum in uro prevzema vozila, podatke o lastniku
vozila, če je ta znan, stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila, podatke o prodaji vozila, dohodek
od prodanega vozila.
11. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil s pisnim navodilom v priporočeni pošiljki pozove lastnika zapuščenega
vozila, da odpelje vozilo v tridesetih dneh od vročitve pošiljke.
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu
stroškov odvoza in hrambe vozila.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec
skladišča zapuščenih vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske Mestne občine Novo mesto ali na drug
krajevno običajen način objavi razglas o najdenem vozilu, v
katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena, proti
plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo v nasprotnem
primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno.
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Lastniki vozil lahko z vlogo zaprosijo upravljavca skladišča zapuščenih vozil za začasno varovanje vozila, če ima
upravljavec na razpolago prazen prostor.

Uradni list Republike Slovenije
VI. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen
Ceno za prevoz in hrambo zapuščenih vozil določi
upravljavec skladišča zapuščenih vozil po predhodnem soglasju župana Mestne občine Novo mesto.

19. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 do 360.000 tolarjev se
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena.

IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH
VOZIL

VII. KONČNA DOLOČBA

14. člen
Po roku iz prvega odstavka 11. člena tega odloka se
zapuščeno vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo
občasno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in
o tem obvesti pooblaščene osebe, ki izvajajo občinsko redarstvo na območju Mestne občine Novo mesto.
Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda
pisno mnenje.
15. člen
Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec pokrije
stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik
ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh
stroškov, nakaže na žiro račun Mestne občine Novo mesto.
16. člen
Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma
kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči.
Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti,
kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od
uradno ocenjene vrednosti vozila.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške uničenja zapuščenega vozila Mestna občina Novo mesto.
17. člen
Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in druge stroške se izterja od lastnika zapuščenega
vozila po predpisih o davkih občanov.

V. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL IZ DRUGIH
POVRŠIN
18. člen
Za zapuščena vozila na skupnih funkcionalnih zemljiščih in funkcionalnih zemljiščih se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev zapuščenih vozil s tem, da je
upravnik po stanovanjskem zakonu redar v smislu tega
odloka.
Za zapuščena vozila na zemljiščih (kmetijskih, gozdnih)
pravnih in fizičnih oseb se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev zapuščenih vozil na javnih prometnih
površinah s tem, da je lastnik zemljišča redar v smislu tega
odloka.
V primer, kadar lastnik ne odstrani zapuščenega vozila
oziroma kadar ni mogoče najti lastnika zapuščenega vozila
upravnik oziroma lastnik zemljišča pozove občinskega redarja, ki nadaljuje postopek po tem odloku.
V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena
nosi stroške odvoza, hrambe in uničenja lastnik zapuščenega vozila.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-114/1998-1200
Novo mesto, dne 24. junija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

POSTOJNA
3165.

Odlok o določitvi članarine v Zavodu za turizem
Postojna za leto 1999

Na podlagi 13. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), 79. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98 in 84/98) in 8.
ter 21. člena odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Postojna (Uradni list RS, št. 73/98) je Občinski svet občine Postojna na 8. seji dne 12. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o določitvi članarine v Zavodu za turizem
Postojna za leto 1999
1. člen
Ta odlok določa višino članarine v Zavodu za turizem za
leto 1999, ki so jo dolžne plačati pravne osebe in podjetniki
posamezniki, katerih dejavnost je na podlagi odredbe o
opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in
njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), opredeljena kot s turizmom neposredno povezana dejavnost,
sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost.
Obveznost plačila članarine velja za osebe iz prvega
odstavka tega člena, ki imajo v Občini Postojna svoj sedež,
poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti in
opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost.
2. člen
Za leto 1999 se članarina določi v višini:
1. Na podlagi skupine dejavnosti po odredbi ministra iz
1. člena tega odloka, znaša del članarine:
– za člane, razvrščene
v 1. skupino dejavnosti:
50 točk,
– za člane, razvrščene
v 2. skupino dejavnosti:
30 točk,
– za člane, razvrščene
v 3. skupino dejavnosti:
20 točk,
– za člane, razvrščene
v 4. skupino dejavnosti:
10 točk.
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Št.

2. Na podlagi obsega prihodka, ki ga je član dosegel v
letu 1998, se za vsak 1,000.000 SIT prihodka do
100,000.000 SIT prihodka določi 1 točka. Tako določen
del članarine znaša največ 100 točk in se za obseg prihodka nad 100,000.000 SIT ne povečuje.
Znesek članarine se določi tako, da se število točk iz
1. in 2. točke sešteje in pomnoži z vrednostjo točke. Vred-

Prihodek (SIT)

do
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1,000.000
1,000.000
2,000.000
3,000.000
4,000.000
5,000.000
6,000.000
7,000.000
8,000.000
9,000.000

do
do
do
do
do
do
do
do
do

nost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša na podlagi
zakona 1.000 SIT.
3. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega odloka, se za člane,
ki so v letu 1998 dosegli do 10,000.000 SIT prihodka
določijo olajšave, tako da znaša celotna članarina zanje
naslednje število točk:

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

2,000.000
3,000.000
4,000.000
5,000.000
6,000.000
7,000.000
8,000.000
9,000.000
10,000.000

4. člen
Za odmero in postopke v zvezi s plačevanjem članarine, sklene Občina Postojna ustrezno pogodbo z Davčno
upravo Republike Slovenije. Postopek odmere, pribitek k
članarini v primeru nepravočasnega plačila, postopek prisilne izterjave članarine in kazenske določbe v primeru neplačila ureja zakon.
Člani so dolžni plačati članarino za leto 1999 najkasneje do 31. oktobra 1999.

3166.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98 in 84/98) je Občinski svet občine Postojna na 8. seji dne 12. 7. 1999
sprejel naslednji

SKLEP
1
Ukine se javno dobro na parc. št. 2720/9, k.o. Razdrto (vrsta rabe – dvorišče, površina 41 m2 ).
2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem
sklepom last Občine Postojna.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/99
Postojna, dne 12. julija 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01 2 /99
Postojna, dne 12. julija 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

3167.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih
intervencijah za kmetijstvo v Občini Postojna

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98 in
84/98) je Občinski svet občine Postojna na 8. seji dne 12.
7. 1999 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o finančnih intervencijah za kmetijstvo
v Občini Postojna
1. člen
2. člen pravilnika o finančnih intervencijah za kmetijstvo v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 59/98) se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva se dodeljujejo s ciljem:
– ohranjanja kmetijske pridelave na primerni višini,
– izboljšanja kakovosti kmetijskih pridelkov,
– ohranjevanja kmetijskih zemljišč,
– ohranjanja naseljenosti podeželja na sedanji ravni.«
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2. člen
V 4. členu se:
– v točki 2.b 1 črta besedilo »v poljedelski pridelavi«
– v točki 2.b 2 črta besedilo »krvi ter parazitoloških
preiskav« in se nadomesti z besedilom »izračunov krmnih
obrokov«
– točka 2.b 3 se spremeni in se glasi: »Izvedba laboratorijskih preiskav in zdravljenje subkliničnega mastitisa ter
parazitov«
– za točko 2.b se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Pod točko 1. imajo prednost programi uvajanja novih
tehnologij, ki služijo širši populaciji na področju kmetijstva v
Občini Postojna in za katero se zagotavljajo sredstva tudi iz
državnega proračuna.«
– točka 2.c se spremeni tako, da se glasi:
»c) za izvedbo strokovnega izobraževanja v okviru društev, drugih združenj oziroma strokovnih služb
Pogoji:
– kratek progam in pričakovani cilji
Izplačila za predavanja, demonstracije in tečaje se izvrši na podlagi spiska udeležencev in izstavljenega računa
predavatelja oziroma demonstratorja, za strokovne ekskurzije pa na podlagi računa prevoznika in spiska udeležencev.«
– točka 3. se črta.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se delijo
na podlagi razreza sredstev, ki ga sprejme občinski svet.
Če so sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu
namenjena večjemu številu koristnikov, se delijo na podlagi
razpisa. Sklep o razpisu sredstev za posamezne namene
sprejme župan Občine Postojna. Razpis se objavi v časopisu Prestop.
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu, ki so
razvidna iz razreza sredstev posameznemu koristniku, se letemu dodelijo neposredno (brez razpisa) na podlagi, s tem
pravilnikom predložene dokumentacije”.
4. člen
V 6. členu se za besedo “sklep” doda besedi “o
razpisu”.
5. člen
V 10. členu se v zadnjem stavku beseda “zakoniti”
nadomesti z besedama ”zakonski zamudni”.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v
Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
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PUCONCI
3168.

Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za
razširitev in dograditev odlagališča komunalnih
odpadkov Puconci in postavitev betonarne
Petelin

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) in statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97, 87/97 in
47/98) sprejme Občinski svet občine Puconci

ODLOK
o sprejetju lokacijskega načrta za razširitev
in dograditev odlagališča komunalnih odpadkov
Puconci in postavitev betonarne Petelin
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
V skladu s prostorskim planom Občine Puconci, se
sprejme lokacijski načrt za razširitev in dograditev odlagališča komunalnih odpadkov ter postavitev betonarne Petelin v
k.o. Puconci in k.o. Vaneča.
Lokacijski načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota,
d.o.o., pod številko projekta LN-18/98 v januarju 1999.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
sestavine:
A) SPLOŠNI DEL
B) TEKSTUALNI DEL
C) SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D) GRAFIČNI DEL
II. OBMOČJE OBDELAV
3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
k.o. Puconci: 134, 145/2, 147, 160, 165, 166, 167,
177, 181, 182, 183, 209, 214, 392, 394, 395, 396,
409/1, 409/2.
in
k.o. Vaneča: 1763, 1764/1, 1764/2, 1764/3,
1765/1, 1766/1, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771.
4. člen
Pri izkopih je potrebno na celotnem območju odlagališča in betonarne, deponirati humusni sloj, ki se uporabi pri
zunanjih ureditvah.
III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE

Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 12. julija 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

5. člen
Površina potrebna za razširitev in dograditev odlagališča komunalnih odpadkov znaša: 12,8 ha.
Površina potrebna za dograditev betonarne znaša:
0,70 ha.
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Natančne površine območij določi pristojna geodetska
uprava po odmeritvi.
6. člen
Zaradi preprečevanja nekontroliranega dostopa na območje deponije in betonarne se postavi ograja višine 2,50 m.

Št.
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16. člen
Pri izdelavi projektno-tehnične dokumentacije (PGD,
PZI) je potrebno upoštevati vse pogoje, mnenja in soglasja,
ki so sestavni del lokacijskega načrta.

VII. FAZNOST IZVAJANJA
7. člen
Vsi transporti se odvijajo po cesti Murska Sobota–
Hodoš ter po priključni cesti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
8. člen
Objekti, ki so v funkciji deponije in betonarne se morajo s svojimi oblikovnimi rešitvami prilagoditi potrebam tehnološkega procesa.

17. člen
Faznost izgradnje je definirana s potrebami investitorjev in je razvidna iz grafičnih prilog lokacijskega načrta.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
18. člen
Investitor je dolžan zagotoviti vse varstveno tehnične
ukrepe, ki jih predpišejo pooblaščeni organi in organizacije
oziroma vse ukrepe, ki jih določa odlok o sprejetju lokacijskega načrta.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ
9. člen
Z ozirom na funkcijo in neposredne nevarnosti, ki jih
predvidene ureditve lahko imajo na okolje, se mora zagotoviti neprepustnost terena oziroma zajem izcednih voda.
10. člen
Odpadne vode iz sanitarij, ki so locirane v centralnih
(upravnih) objektih in služijo zaposlenim, je potrebno speljati
v triprekatne vodotesne greznice brez odtoka.
11. člen
Investitor je pri predmetni gradnji dolžan zagotoviti občasen nadzor pristojnih upravljalcev posameznih infrastrukturnih naprav.
12. člen
Oskrbo s pitno in sanitarno vodo je treba reševati z
lastnimi vodnjaki ali cisternami.
13. člen
Meteorne vode je potrebno speljati do protipožarnega
bazena, ki bo zagotovil minimalno potrebno količino vode za
prvo fazo gašenja požara.
VI. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH VPLIVOV
14. člen
Skladiščenje naftnih derivatov je treba organizirati v
skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se
preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaženje podtalnice.
15. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se
ne presegajo mejne vrednosti določene z ustrezno stopnjo
zahtevnosti. Če se ugotovi preseganje maksimalno dovoljenih vrednosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito
proti stanovanjski coni.

IX. TOLERANCE
19. člen
Tolerance pri izvedbi objektov, ki so v funkciji deponije
in betonarne so možne le v primeru, da to ne ogroža drugih
infrastrukturnih objektov in naprav, oziroma le na podlagi
ustreznega dovoljenja pooblaščenega upravljalca.
20. člen
V primeru odstopanja od sprejetega lokacijskega načrta je potrebno izdelati ustrezne strokovne podlage, na katere je obvezno pridobiti soglasja pristojnih organov, ki so
sodelovali pri izdajanju soglasij na predmetni lokacijski načrt.

X. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam
in skupnostim na sedežu Občine Puconci.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja uprava inšpekcijskih služb.
23. člen
Po sprejetju predloženega odloka, preneha veljati odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje odlagališča
komunalnih odpadkov pri Puconcih (Uradne objave, št.
13/88).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35 206-8/99
Puconci, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.
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RADEČE
3169.

Sklep o razrešitvi dosedanje občinske volilne
komisije in sklep o imenovanju Občinske volilne
komisije občine Radeče

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in 28. člena statuta
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Radeče, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 4. redni seji dne 12. 6. 1999
sprejel

SKLEP
o razrešitvi dosedanje občinske volilne komisije
in sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Radeče
1
Razreši se Občinska volilna komisija občine Radeče,
ki jo je imenoval Občinski svet Občine Radeče na seji dne
8. 9. 1995 in 8. 9. 1997.
Člani te komisije so bili:
mag. Igor Karlovšek, Ulica ll. maja 8, Radeče kot predsednik, Franci Čeč, dipl. soc., Jelovo 22, Radeče, kot
namestnik predsednika, Franci Bregar, Goreljce 10/e, Radeče, kot član, Milan Strnad, Močilno 16, Radeče, kot
namestnik člana, Andreja Kosem-Starina, Jagnjenica 59,
Radeče, kot članica, Alojz Boškovič, Nad Mlinščico 12,
Radeče, namestnik člana, Franc Kadunc, Prnovše 9, Radeče, kot član, Stane Martinšek, Vrhovo 82, Radeče, kot
namestnik
2
Imenuje se Občinska volilna komisija občine Radeče:
mag. Igor Karlovšek, Ul. ll. maja 8, Radeče – predsednik, Viktor Sušin, dipl. prav., Pot na brod 17, Radeče –
nam. predsednika, Franc Bregar, Goreljce 10/e, Radeče –
član, Zoran Kramer, Svibno 2, Radeče – namestnik člana,
Alojz Boškovič, Nad Mlinščico 12, Radeče – član, Stane
Martinšek, Vrhovo 82, Radeče – namestnik člana, Ivan
Gorenjec, Žebnik 12, Radeče – član, Franc Grebenc, Na
Jelovo 12, Radeče – namestnik člana.
Št. 11-23/99
Radeče, dne 12. junija 1999.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

ROGAŠOVCI
3170.

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

Na podlagi 22. člena statuta Občine Rogašovci 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 Rogašovci na 6. redni seji
dne 28. 6.1999 sprejel
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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
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91; 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o
lokalni samoupravi (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
Rogašovci, ki sodi v 6. skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5. Županu pripada funkcijski dodatek
v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu
z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
V primeru, da ima občina samo enega podžupana, se
plača 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.
V primeru, da ima občina dva podžupana, se obseg
plače sorazmerno razdeli v višini največ do 40% plače župana vsakemu od podžupanov.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
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člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Rogašovci.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
toliko kot znaša zmnožek števila članov občinskega sveta z
najvišjim dovoljenim obsegom sredstev, v okviru katerega se
lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije
člana občinskega sveta in številom mesecev v letu.
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 sej 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 :
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 15%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 30%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 20%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 12%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član
je 7%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače podžupana se ugotovi tako, da
se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. členom tega pravilnika.
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Plača oziroma del plače članov občinskega sveta se
ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s
količnikom, določenim v skladu s 6. členom tega pravilnika.
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.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana, se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta, se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo znaša 5% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
11. člen
Članom svetov ožjih delov se za opravljanje dela določi
nagrada v obliki sejnine, katera se izplača za udeležbo na
seji. Sejnina za posamezno sejo lahko znaša največ 10%
najvišjega možnega zneska plače člana občinskega sveta.
12. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo po sklepu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki
jo vodi občinska uprava.
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.

Stran

8562 / Št. 65 / 12. 8. 1999

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet istočasno ob 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 razen za udeležbo na sejah občinskega
sveta, delovnih teles oziroma organa, katerega član je. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
15. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje oziroma predložitvi ustreznega dokumenta (odredba, vabilo, račun).
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občine oziroma podžupan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
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članom svetov ožjih delov, občinske volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma od dneva 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 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
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o
plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev
(Uradni list RS, št. 2/96, 30/96 in 71/98).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Odlok o občinskih cestah

16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Semič na 6. seji dne 1. 7. 1999 sprejel

17. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

ODLOK
o občinskih cestah

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.

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
(namen odloka)

19. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora,

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Semič in postopek njihove kategorizacije;

I. SPLOŠNI DOLOČBI

Uradni list Republike Slovenije
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA
KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Semič 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 Občini Semič se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne krajevne ceste in ali krajevne ceste.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Semič na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo četrtne skupnosti, krajevne skupnosti, ... in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije).
Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Semič na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
cesta pred rekonstrukcijo.
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 pro-
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metu 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,
prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Semič 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 upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Semič na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) 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.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Semič.
12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Semič na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim 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.
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(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. 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/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Semič.
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) Občinski svet občine Semič 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
15. 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
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vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine,
kjub ponujeni pravični odškodnini.
18. 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.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih lokalnih cest in železniških
prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo lokalno cesto ali železniško progo, se uredita skladno s predpisi o varnosti v železniškem prometu,
minimalno s polzapornico.
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21. 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.
(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.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorena pristojna služba občinske uprave za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu 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 upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave na občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
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zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega
odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.
26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Semič.
(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(5) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Semič na predlog
župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela
teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju
vaške skupnosti. Občinski svet občine Semič lahko hkrati
določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna
sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi
odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih
cest je Občina Semič subsidiarno odgovorna.
(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo
v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.
27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba
občinske uprave za ceste.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
28. 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 pristojna služba občinske uprave za ceste.
29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojna služba občinske uprave 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 pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
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(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.
(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinski inšpektorji za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojno službo
občinske uprave za ceste.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 51. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.
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(3) Pristojna služba občinske uprave 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 15.
členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti
– pri javni poti
– pri javni poti za kolesarje
– pri zbirni krajevni cesti
– pri mestni ali krajevni cesti

8m
6m
3m
10 m
8m

(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Semič.
32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Semič, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.
(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
33. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
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34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
35. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz
oziroma za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je
vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena
na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz oziroma dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve.
O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske uprave za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.
36. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(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.
37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta služba odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste.

Št.

65 / 12. 8. 1999 / Stran 8567

38. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne službe občinske uprave 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 pristojna služba občinske uprave za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega
člena.
39. 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 pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.
40. 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 38. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena
tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste 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.
42. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe
občinske uprave za ceste.
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(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.
43. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(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 pristojne službe občinske uprave
za ceste.
44. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.
45. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto 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;
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 na
kako drugače onesnaževati cesto.
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13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
46. 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.
47. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
48. 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
49. 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 krajevni cesti in krajevni cesti ne ustavi za
daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
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mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

ljišča določena v soglasju pristojne službe občinske uprave
za ceste iz 31. člena tega odloka.

49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora
biti priložena od pristojne službe občinske uprave 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 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojne
službe občinske uprave 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
športnih prireditev, med turistično sezono 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 ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Semič na predlog župana, razen v
primerih iz 30. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojne službe občinske uprave za ceste s sklepom. Pristojna služba občinske uprave za ceste ima pravico
do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

50. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-

52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna
služba občinske uprave 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.
(2) 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 pristojna služba
občinske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Semič. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
53. 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 vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 38. in 39. 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 mnenje pristojne službe občinske uprave za ceste.
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54. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 51. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
55. 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.
56. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.
57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanu cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8.
točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
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– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in
policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31.
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 32. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (34. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (37. člen);

Uradni list Republike Slovenije
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(42. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (43. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (44. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (45.
člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 46. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 47. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
48. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 49. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno 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 49. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);
19. 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 (52. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
59. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
60. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
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1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000. tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občinske uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
(večletni plan)
Pristojna služba občinske uprave za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12.
člena tega odloka.
63. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
64. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
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.
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66. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
javnih poteh v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/92).
67. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-04/99
Semič, dne 2. julija 1999.

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša,
da se parc. št. 2946/3 – sadovnjak v izmeri 122 m2, odpiše
od seznama javnega dobra št. SO 17 k. o. Podgorje, saj
nima več javnopravne funkcije in zanj ne more več veljati
javnopravni režim.
Predmetno zemljišče se zamenja za nepremičnino v
lasti fizične osebe.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 46503-02/98
Slovenj Gradec, dne 30. junija 1999.

Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

3172.

Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Semič

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) v povezavi s 23. členom istega zakona
in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Semič na 6. redni seji dne 1. 7.
1999 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Semič
1. člen
V prvi točki sklepa o načinu financiranja političnih strank
v Občini Semič se doda nov odstavek:
“Stranki, kateri je pripadel mandat za župana, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Semič v višini 20 SIT za
vsak dobljeni glas na volitvah, na katerih je bil izvoljen župan.”
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1999 dalje.
Št. 414-10-08/99
Semič, dne 2. julija 1999.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

SLOVENJ GRADEC
3173.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

Sklep o odpisu javnega dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na 8.
seji dne 29. 6. 1999 ob obravnavi premoženjskopravne
problematike, skladno z določbo 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), na predlog Urada za premoženjskopravne zadeve in pravna vprašanja sprejel naslednji

SVETA ANA
3174.

Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) 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), ter 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Sveta
Ana na 5. redni seji dne 18. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Sveta Ana za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sveta Ana.
Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (I.-II.)

v 000 SIT
147.914
147.364
550

A) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)
B)
VII.
VIII.
IX.
X.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačevanje dolga
Neto zadolževanje
Zmanjšanje sredstev na računih

0
0
0
0
550
550
0

2. člen
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.
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3. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerv (stalno proračunsko rezervo) Občine Sveta Ana.
Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar
najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine
Sveta Ana 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 Sveta Ana, s tem, da upravlja z javnim vodooskrbnim sistemom in pokopališčem.
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 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 Sveta Ana 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
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rastlinski škodljivci. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet na
prvi naslednji seji.
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 premoščanje 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
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.
14. člen
Če bodo prihodki v letu 1999 doseženi v manjšem
obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Sveta
Ana v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo
Občina Sveta Ana 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.
15. 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. 403-02-003/99
Sveta Ana, dne 18. junija 1999.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.
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ŠKOCJAN
3175.

Poslovnik Občinskega sveta občine Škocjan

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 9.
redni seji dne 5. 7. 1999 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta občine Škocjan
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.
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.
5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan praviloma vsak drugi
torek v mesecu, vendar najmanj štirikrat na leto.
6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta
pa predsednik delovnega telesa.
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.
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II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
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.
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.
11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha tudi mandat članom nadzornega odbora občine ter
članom delovnih teles 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.
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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. O seji delovnih teles se obvesti vse člane
sveta.
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.
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.
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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.
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 ne udeleži redne seje občinskega
sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja, oziroma, mu ne
pripada plačilo za to sejo.
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.
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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 praviloma enkrat mesečno,
in sicer vsak drugi torek v mesecu.
Župan sklicuje seje občinskega sveta tudi 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.
Na vabilu morajo biti navedeni vabljeni poročevalci za
posamezne točke dnevnega reda.
Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu (podžupanom), 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.
Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo ene 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 skrajem 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.
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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 nastarejši 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.
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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2. Potek seje
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.
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.
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 in sprejme občinski svet, 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 uvrstitev
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.
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 pet minut. Svet lahko
sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot deset minut.
Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razprav-
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ljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute.
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.
34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi zakona, statuta in 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 pet minut.
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 pisne 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 sedemnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne
trajajo več kot štiri ure.
Predsedujoči odredi desetminutni 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 petnajst 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.
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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 naslednjo redno sejo. Enako lahko svet odloči, če
časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.
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.
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 in sklepčnost se ugotavlja na začetku seje,
sklepčnost pa 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.
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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.
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 dve minuti.
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”.
49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, katero imenuje občinski svet na predlog predsedujočega. Izmed imenovane tričlanske komisije svet imenuje predsednika. 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 zapored-
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nih 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,
– 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
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.
Na zahtevo razpravljalca se v zapisnik vpiše njegova izjava.
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.
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, in sicer na oglasni deski v
občinski stavbi. 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 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.
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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.
Na podlagi pisnega zahtevka svetnika lahko svet sprejme odločitev, da se na naslednji seji izvede poslušanje
magnetograma.
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.
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 arhiviranju in 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 člane in
predsednike delovnih teles občinskega sveta in člane drugih organov, ki jih imenuje občinski svet,
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– 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,
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.
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 in komisija:
– odbor za otroško varstvo, šolstvo in šport,
– odbor za kulturo, varstvo naravne in kulturne dediščine in informiranje,
– odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za drobno gospodarstvo in turizem,
– odbor za komunalne zadeve, investicije in finance,
– odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,
– statutarno-pravna komisija.
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– spremlja stanje kulturno-zgodovinskih spomenikov
(sakralnih objektov, vseh vrst spomenikov in spominskih
obeležij...) in predlaga občinskemu svetu nujne akcije;
– skupaj z odborom za drobno gospodarstvo in turizem
vsako leto, do konca leta za naslednje leto, pripravi predlog
koledarja prireditev;
– v sodelovanju s kulturnimi društvi občine skrbi za
pripravo in izvedbo kulturnih prireditev v skladu s koledarjem
prireditev ter spodbuja organizacijo obiskov različnih kulturnih prireditev izven domače občine;
– skrbi za povezovanje in usklajeno delovanje kulturnih
društev;
– pripravi predlog razdelitve proračunskih sredstev, namenjenih predmetnemu področju;
– predlaga koncept informiranja v občini.
62. člen
Odbor za zdravstvo in socialne zadeve v sodelovanju s
patronažno službo, KO RK, Centrom za socialno delo in
ostalimi pristojnimi instituti tekoče spremlja zdravstveni in
socialno-varstveni položaj občanov in v tej zvezi:
– obravnava posamezne pereče primere in predlaga
občinskemu svetu ukrepe za izboljšanje razmer;
– obravnava prispele vloge na razpis občinskih kadrovskih štipendij in pripravi predlog štipendiranja za občinski
svet;
– obravnava pritožbe občanov v zvezi s plačevanjem
vzgoje in oskrbe v predšolskem varstvu;
– v sodelovanju s šolsko socialno službo ugotavlja in
analizira socialno zdravstvene razmere osnovnošolskih otrok
in v tej zvezi pripravlja pobude in predloge za izboljšanje leteh;
– pripravlja stališča in mnenja v zvezi z dodeljevanjem
različnih družbeno denarnih pomoči in ostalih oblik pomoči
občanom.

60. člen
Odbor za otroško varstvo, šolstvo in šport obravnava
zadeve, ki se nanašajo na delovanje osnovne šole, predšolskega varstva in na delovanje ter razvoj športa v občinskem
prostoru:
– sodeluje s svetom OŠ FM Škocjan;
– predlaga smernice razvoja izobraževanja, predšolskega varstva in športa v občinskem prostoru in možnosti ter
pogoje za kvalitetno zagotavljanje le-teh;
– spremlja resorno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu spremembe občinskih aktov, ki urejajo področje
vzgoje, izobraževanja ter športa;
– kontinuirano spremlja delo šole, izvenšolskih dejavnosti in ostalih aktivnosti; na željo vzgojno-izobraževalnega
zavoda sodeluje pri pripravi programov, planov itd.;
– pripravi predlog razdelitve sredstev občinskega proračuna, namenjenih za področje športa;
– skupaj s športnimi društvi se trudi za vsestranski razvoj športnih aktivnosti.

63. člen
Odbor za kmetijstvo pripravlja smernice za celovit razvoj kmetijskega dela občinskega območja, spremlja državno
kmetijsko politiko in skuša njene elemente vključiti v svoje
delo z namenom doseganja boljših rezultatov:
– skupaj s svetovalno službo in občinsko upravo tekoče spremlja razpise resornega ministrstva glede možnosti
pridobivanja državnih sredstev za posamezne projekte za
individualna kmetijstva in skrbi za obveščanje občanov o
razpisih;
– vsako leto pripravi predlog programa razdelitve sredstev občinskega proračuna, namenjenega za kmetijstvo, pripravi predloge pogojev za koriščenje teh sredstev;
– po končanem zbiranju vlog za sofinanciranje in subvencioniranje odbor za kmetijstvo analizira vsako posamično
vlogo, ugotovi njeno upravičenost v celoti ali deloma in
predlaga občinski upravi izplačilo v okviru planiranih sredstev;
– skupaj s svetovalno službo skrbi za izobraževanje
kmetov in pripravlja pobude v tej smeri;
– odbor za kmetijstvo pri svetu Občine Škocjan po
potrebi, na podlagi odločbe župana deluje tudi kot komisija
za oceno škode po naravnih in drugih nesrečah.

61. člen
Odbor za kulturo, varstvo naravne in kulturne dediščine
in informiranje pripravlja predloge in pobude za oživitev ljudskega izročila, za dvigovanje splošne ravni kulturnega življenja, za ohranitev naravne, kulturno-zgodovinske dediščine,
za informiranje v občini in širši javnosti, in sicer tako, da:

64. člen
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem pripravlja
pobude in predloge za razvoj drobnega gospodarstva, za
ustvarjanje ustreznih pogojev za razvoj, za promoviranje občinskega prostora, kulturno-zgodovinskih znamenitosti in naravnih danosti občine in v tej zvezi:
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– išče možnosti in pogoje za razvoj drobnega gospodarstva in pripravlja pobude za občinski svet;
– v sodelovanju z Območno obrtno zbornico, Območno gospodarsko zbornico in Podjetniškim centrom pripravlja
možnosti ažurnega posredovanja pomembnih informacij in v
tej zvezi posreduje predloge občinskemu svetu;
– občinskemu svetu predlaga zagotovitev sredstev za
pospeševanje in kreditiranje obrti in drobnega gospodarstva
v občinskem proračunu;
– pripravlja pobude in predloge o načinu čimboljše in
čimširše turistične promocije Občine Škocjan;
– skrbi za koordinirano delo med turističnimi društvi
občine;
– sodeluje pri pripravi programov dela obeh turističnih
društev;
– pripravi predlog razdelitve sredstev občinskega proračuna, namenjenih turistični dejavnosti;
– skupaj z odborom za kulturo pripravi predlog koledarja občinskih prireditev za posamezno leto in sodeluje pri
njihovi izvedbi.
65. člen
Odbor za komunalne zadeve, investicije in finance pripravlja pobude in predloge občinskemu svetu v zvezi z gradnjo, rekonstrukcijo in ostalimi obnovitvami komunalne in
ostale infrastrukture: vodovoda, kanalizacije, cest, odvoza
odpadkov, javnih površin, pokopališč, plinifikacije ter drugih
objektov in naprav skupnega pomena, kot so šole, vrtci,
kulturni in zdravstveni domovi, cerkve, itd.
– daje mnenje k predlogu občinskega proračuna, polletnega obračuna in zaključnega računa ter po potrebi k
predlogu rebalansa;
– po sprejetju občinskega proračuna, v sodelovanju z
županom, pripravi predlog razporeditve sredstev proračuna
za investicije za proračunsko leto;
– v času izvajanja spremlja investicije na podlagi periodičnih poročil občinske uprave in o svojih zapažanjih obvešča občinski svet;
– ob koncu koledarskega leta – obračunskega obdobja – pripravi poročilo o realizaciji investicijskega programa in
z njim seznani občinski svet.
66. člen
Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora analizira
potrebe in možnosti vseh vrst posegov v prostor in v tej zvezi
pripravlja pobude in predloge občinskemu svetu:
– obravnava zahteve občanov za posege v prostor in
predlaga občinskemu svetu, da sproži postopek za spremembo občinskih prostorskih planov;
– pripravlja predloge utemeljitev za posamezne posege v prostor in jih predloži svetu;
– v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem spremlja resorno zakonodajo in predlaga sprejem občinskih aktov, ki
urejajo varovanje okolja.
67. člen
Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima pet
članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma
stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika ob-
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činskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarnopravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
68. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
69. člen
Člane in predsednike 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.
70. 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.
71. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.
72. 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 najmanj polovica
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.
73. 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.
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VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe

74. 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.
75. 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.
76. 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
77. 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).
78. 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.
79. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka
članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.
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Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
80. 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.
81. 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 ali ne bistveno spremenjeno glede na
besedilo 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.
82. 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.
83. 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.
84. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.
O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.
85. 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
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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
86. 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
87. 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.
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.
88. 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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5. Postopek za sprejem proračuna
89. 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.
90. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko
leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
30. 9. 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.
91. 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 stavka tega
člena.
Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine, v skladu s 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.
92. 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.
93. 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.
94. 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.
95. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
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najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandamjih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih
amandmajih.
96. 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.
97. 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.
98. 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.
99. 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
100. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
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 in s tem poslovnikom občine določen za
sprejem odloka po rednem postopku.
7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
101. 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 ali uradno prečiščeno besedilo.
Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.
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VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
102. 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.
103. 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.
104. 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 in imen.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.
105. 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
106. 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.
Člane delovnih teles sveta lahko imenuje svet tudi na
podlagi odprtih list kandidatov za člane, ki jo določi komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Imenovani so kandidati, ki so dobili najvišje število
glasov.
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2. Imenovanje podžupana – podžupanov
107. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana (podžupane) 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
108. 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
109. 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.
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
110. 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, lahko 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.
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111. 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.
Poročanje o izvrševanju sklepov je samostojna točka
dnevnega reda.
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
112. 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 sklepih občinskega sveta, delovnih
teles občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.
Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in
odločitev sveta in drugih organov občine.
113. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti tako, da omogoči
sodelovanje s predstavniki javnih občil ter zagotovi pogoje
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
114. 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.
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XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
115. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.
116. 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 statutarno-pravni
komisiji, da do naslednje seje, če pa je mogoče pa že med
odmorom, pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarnopravna komisija.
Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči
svet.
XII. KONČNA DOLOČBA
117. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-37/99
Škocjan, dne 6. julija 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

3176.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter
nagradah članov delovnih teles in organov
Občine Škocjan

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97,74/98) ter v
skladu s 23. členom statuta Občine Škocjan (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 9. redni seji
dne 5. 7. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah
članov delovnih teles in organov Občine Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo plače oziroma del plače
občinskih funkcionarjev, nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in volilne komisije (v
nadaljevanju: upravičenci) ter povračila, nadomestila in drugi prejemki.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
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narjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I,4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in 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, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju
z županom tako odloči, odločitev pa na predlog župana
potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN
SEJNIN
4. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima
pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter
do povračila stroškov, ki jih ima pri delu, v zvezi z delom v
skladu z zakonom.
5. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo,
ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila
stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Nagrada se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemkov iz naslova opravljanja dela na
drugi podlagi.
6. 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 funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo, se
določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s
količnikom za določanje plače in se poveča za odstotek za
funkcijski dodatek in odstotek za vrednotenje delovne dobe.
7. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Škocjan, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5. Županu pripada funkcijski dodatek
v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu
z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
8. člen
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada
nagrada v višini:
– za vodenje seje občinskega sveta 10% bruto plače
župana;
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 15% plače
župana.
Nagrada vključuje stroške prihoda na redne in izredne
seje sveta, odborov, komisij, NO in organov, ki jih imenuje
župan.
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V času, ko podžupan opravlja funkcijo svetnika, mu
pripada, enako kot drugim svetnikom, 5% županove plače.
9. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v
mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto
delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za
ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za
0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
10. člen
Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nadzornega odbora, predsednikom in članom delovnih teles in
drugih organov, ki jih imenuje župan, pripada nagrada za
udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles in sicer:
– za članstvo v občinskem svetu 5% plače župana;
– za prisotnost na izredni seji 3% plače župana;
– za predsednike delovnih teles 4% plače župana;
– za članstvo v odboru ali delovnih telesih 3% plače
župana;
– za predsednika NO 5% plače župana;
– za člana NO 3% plače župana;
– za prisotnost člana oziroma predsednika NO na sejah občinskega sveta 2,5% plače župana.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na redne in
izredne seje občinskega sveta, odborov, komisij, nadzornega odbora, delevnih teles občinskega sveta in organov, ki jih
imenuje župan.
11. člen
Predsednik, tajnik, člani in njihovi namestniki 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 roku 15 dni po
razpisu referenduma ali volitev.
Nagrada članom volilne komisije se izplačuje kot sejnina za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrada članom volilne komisije se oblikuje v skladu z
merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija. Nagrada se
izplača kot sejnina za posamezne volitve oziroma referendum.
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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 izplačujejo za nazaj in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Vsa izplačila nepoklicnim funkcionarjem se izplačujejo
enkrat mesečno skupaj s plačami občinske uprave.
14. člen
Evidenca prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora
in drugih organov in delovnih teles, ki jih imenuje župan, se
vodi v zapisniku posameznega delovnega telesa, nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. 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 in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 9. 12.1998 dalje.
Št. 03201-31/99
Škocjan, dne 5. julija 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

ŠKOFLJICA
3177.

IV. DRUGE PRAVICE
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za
povračila stroškov zaposlenih v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila
stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po
opravljenem službenem potovanju.
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Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 64/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96 in 44/96, 10/98 in 74/98),
50. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) in 97. člena statuta Občine Škofljica, sprejetega na
6. redni seji dne 22. 4. 1999, je Občinski svet občine
Škofljica na 7. redni seji dne 1. 6. 1999 sprejel

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica

13. člen
Plače poklicnim funkcionarjem, nagrade in sejnine nepoklicnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v
mesecu.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto
1999 se določi v višini 0,0510 SIT.
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2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 1180
Škofljica, dne 8. julija 1999.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
3178.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na seji dne 8. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št.
1782/3, v izmeri 231 m2, k.o. Bodrež.
Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina
Šmarje pri Jelšah.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-77/99
Šmarje pri Jelšah, dne 9. julija 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

3179.

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

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) ter v skladu s 100.b členom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni seji dne 8. 7.
1999 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem
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 funkcio-
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narjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih 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 in do
plačila, če funkcijo opravljajo na podlagi ugotovitvenega
sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju.
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
Šmarje pri Jelšah ki sodi v 5. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7. Županu pripada funkcijski
dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo
v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače oziroma plačila članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega
sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega
odbora ter drugih organov Občine Šmarje pri Jelšah.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plačilo podžupanu se oblikuje največ v višini 40% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti 10% zneska, ki je določen kot najvišje možno
plačilo za podžupana,
– za vodenje občinskega sveta 10% zneska, ki je določen kot najvišje možno plačilo za podžupana,
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– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 10% zneska, ki je določen kot najvišje možno plačilo za
podžupana.
Podžupanu, ki je določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana,
pripada mesečni dodatek v višini 10% zneska, ki je določen
kot najvišje možno plačilo za podžupana 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 zneske, ki pripada
podžupanu kot plačilo za opravljeno delo.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 15%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 25%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 15%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega
sveta 8%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 8%.
Odstotki se izračunajo od zneska, ki je določen kot
najvišji znesek plačila za člana občinskega sveta.
Zneski izračunani na podlagi odstotkov iz prvega odstavka tega člena se seštevajo in pripadajo članom občinskega sveta glede na aktivnosti v posameznem mesecu,
vendar skupno mesečno izplačilo ne sme preseči 15% plače župana.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače, dela plače oziroma plačila
na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna
plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen
s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
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 o plači župana in odločbo o delu plače podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plačila ostalih funkcionarjev in nagrade članom nadzornega odbora in volilne komisije se izplačujejo na podlagi
sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
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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 sklepa o imenovanju
in evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.
Sejnina za posamezno sejo znaša 8% najvišjega možnega zneska določenega za plačilo članu občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– za vodenje seje nadzornega odbora 10% od najvišjega možnega zneska določenega za plačilo članu občinskega sveta;
– za udeležbo na seji nadzornega odbora 10% od najvišjega možnega zneska določenega za plačilo članu občinskega sveta;
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora 20% od najvišjega možnega zneska določenega za plačilo članu občinskega sveta.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju in evidence
opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
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 Šmarje pri Jelšah. 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.
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14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. 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.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o
višini plačila članom občinskega sveta in članom delovnih
teles občinskega sveta sprejetem 25. 3. 1999.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

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

Št. 0602-71/99
Šmarje pri Jelšah, dne 8. julija 1999.

TABOR
3180.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Tabor

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 7. člena statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet
občine Tabor na 7. redni seji dne 28. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Tabor
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih
kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega
prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Tabor in
ceste med naselji v Občini Tabor in naselji v sosednjih
občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji
v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.
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Zap
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odceka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

1.
2.
3.

490170
490190
490200

490200
447
447

Tabor – Miklavž pri Taboru – Grajska vas
Čeplje – Pondor
Tabor – Loke – Črni vrh – Ravne – Ločica

490240
490180
10

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste
v sosednji
občini
(v m)

3.762
1.370
6.867

V
V
V

3312
1200
5103

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste
v sosednji
občini
(v m)

1.852
340
199
472
757
605
688
1.180
452
2.156
4.804
1.176
5.050
285
1.659
3834
1.025
636

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

926
338
-

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

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odceka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

992270
992280
992290
992300
992310
992320
992330
992340
992350
992360
992370
992380
992390
992400
992420
992670
992800
923870

992340
447
447
447
447
447
447
490200
992340
490200
490170
992370
490200
490180
490200
490200
447
423290

Ojstriška vas – Grajska vas
Kapla – Klovno
Kapla – Rajovec
Kapla – Gorjakovo
Kapla – Florjan
Kapla – Marn
Kapla – Pondor
Ojstriška vas – Kapla
Ojstriška vas – Turnšek
Tabor – Nogradi
Miklavž – Kisovar – Grajska vas
Škrabar – Popel
Loke – Vrhe
Tabor (Kobale – Hrastnik)
Loke – Miklavž
Ločica – Zahomce – Dol – Tabor
Prekopa – Blate – Podlog
Sp. Cestnik – Medvešek – Tomaž

490240
32 G 22

490180
447
992340
490200
490240
991820
490180
992370
490180
32 G 2
423290

6. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem
odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št. z dne 15. 7. 1999.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni
list RS, št. 75/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabor, dne 28. junija 1999.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

6.700
466
4.641
629
299
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3181.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 7. člena statuta Občine
Tabor (Uradni list RS, št.44/99) je Občinski svet občine
Tabor na 7. redni seji dne 28. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah

Uradni list Republike Slovenije
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 določi Občinski svet občine Tabor 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.

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta
odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Tabor in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Tabor so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
Lokalne ceste v Občini Tabor se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije: glavne krajevne ceste, zbirne krajevne ceste in krajevne ceste.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Tabor na predlog županje.
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)
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnje teze tega
odloka.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske, s katerim
se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
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 upravljanjem te
ceste.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Tabor na predlog župana.
9. člen
(prenos nakategoriziranih cest med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
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 (deset) let, če se njen prenos opravi brezplačno
(če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina) 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
določi Občinski svet občine Tabor na predlog župana, njena
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega
odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in
vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
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sti, 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 te teze se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih,
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Tabor.
12. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih, s katerim
se določi uresničevanja 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 odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen organ /pristojna služba občinske uprave
/za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene 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/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Tabor;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom on
drugimi predpisi.
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14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.
Občinski svet občine Tabor 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
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
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
(projektiranje občinskih cest)
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, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nadzor cestnega prometa.
17. 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.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnje teze 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.

Stran

8594 / Št. 65 / 12. 8. 1999

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
Avtobusna postajališča na lokalni cesti morajo biti zunaj
vozišča.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste na predlog javnega prevoznika in v soglasju z
občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču lokalne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe
ali da je postalo prometno nevarno, pokliče dovoljenje.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti
omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje ali
več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško
progo.
Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in
upravljavci vodotokov)
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.
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.
Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost 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.
Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste za boljše
elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
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 odgovoren pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste.
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
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investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste 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.
Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste 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
25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
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 32. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka tega
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je odgovoren pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste.
26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo
gospodarske javne službe.
Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine
Tabor.
Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
Ne glede na odločbo drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko Občinski svet občine Tabor na predlog župana
odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest
(npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju vaške skupnosti lahko Občinski svet občine Tabor hkrati določi tudi
program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva,
ki se zagotovijo iz proračuna občine in določi odgovorno
osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je
Občina Tabor subsidiarno odgovorna.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
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27. 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 pristojen občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste.
Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
28. 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 pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave/ za ceste.
29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste
začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske
uprave) za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je
med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh
ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
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 zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno),
lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste 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 pristojnega občinskega upravnega organa
(pristojne službe občinske uprave) za ceste mora o ukrepih,
ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega
odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obvešča-
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nja 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 tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ (pristojna službo občinske uprave) za ceste.
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 53. člena tega
odloka.
Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
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 kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste.
Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) 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.
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.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti
8m
– pri javni poti
6m
– pri javni poti za kolesarje
3m
– pri glavni mestni cesti
12 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti
10 m
– pri mestni ali krajevni cesti
8m
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Tabor.
32. člen
(nadaljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Tabor, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu
le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske
uprave) za ceste.
Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov
in naprav, da jih preuredi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov
za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec,
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razen če ni to v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo
napeljavo oziroma postavitev.
Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.
33. člen
(dela na občinski cesti)
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske ceste/
za ceste.
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 izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
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 takoj obvestiti policijo.
34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanja drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
35. člen
(izredni prevoz)
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.
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste v 15 dneh po
vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste 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
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naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom /pristojno službo občinske uprave/ za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
36. člen
(nadzor izrednih prevozov)
Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnje teze, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo odstavka 16. člena tega odloka in
površine, ki jih za te namene pristojen občinski upravni
organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste določi ob
obstoječih občinskih cestah, ta pravni organ /služba/ odda
najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
Za vsako gradbeno spremembo dejavnosti je potrebno
soglasje pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste.
38. člen
(priključki na občinsko cesto)
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 /pristojne službe občinske uprave/ za ceste. 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 pristojen občinski upravni organ (pristojna
služba občinske uprave) za ceste zaradi ugotovitve njegove
skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
39. 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 (pristojna služba občinske
uprave) za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
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40. člen
(ukinitev priključka)
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 38. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni urejen v skladu z odločbo iz 39. člena
tega odloka.
Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste 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 s pristojnim občinskim upravnim organom /pristojno službo občinske uprave/ za ceste in prilagoditi vrsto in obseg
del tako, da se zavaruje cesta.
Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste 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.
42. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob
njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste.
Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.
43. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
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.
Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste.
44. 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 /pristojne službe občinske uprave/ za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji,
ki jih določa soglasje.
45. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
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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;
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 kakršnekoli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
kako drugače onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne ali
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje ali 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.
46. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
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.
47. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.
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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 katerimi 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
48. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega delno ali popolno zapreti za
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 49. 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
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. Na glavni mestni
cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge
prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste
se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge
javne ceste ali če je promet zaradi zapore na zbirni mestni
cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo občinske ceste, razen glavne mestne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa
ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.
49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
Dovoljenje za delno zaporo občinske ceste izda pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojen občinski
upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa
/pristojne službe občinske uprave/ za ceste 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 50. člena odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo
dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega
občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske
uprave/ za ceste 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.
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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 zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.
50. člen
(polje preglednosti)
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
ali železniško progo v ravnini /pregledni trikotnik/ ter na
notranjih straneh cestnih krivin /pregledna berma/ ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov ali naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
/polje preglednosti/.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste 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 pristojen občinski
upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste v
skladu z zakonom.
Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa
/pristojne službe občinske uprave/ za ceste iz 33. člena
tega odloka.
51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Tabor na predlog župana, razen v primerih iz 32. 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 predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno /turistična in druga obvestilna signalizacija/, samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe
občinske uprave/ za ceste s sklepom. Pristojen občinski
upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.
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52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
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 /pristojna služba občinske uprave/ za ceste lahko izda
soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so
obvestila pomembna za udeleženca 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 pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste. V
soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas /za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd./ in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Tabor. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))
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 38. in 39. 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 dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe
občinske uprave/ za ceste.
54. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ /pristojna služba občinske uprave/ za ceste ter zoper sklep iz
drugega odstavka 53. člena tega odloka je dovoljena pritožba na županjo.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
55. 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.
56. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
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lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.
57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri 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
ni izročena prometu.
Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve
zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke prvega
odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
V zadevah iz 5. točke prvega odstavka te teze, ko je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da
se odločba izvrši takoj.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu in druge podatke, potrebne
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in
predpisov o javnih cestah, ki 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 občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
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O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ /pristojno službo občinske uprave/ za ceste in policijo.
Če občinski inšpektor za ceste pri izvajanju 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.
Stroške inšpekcijskega postopka /dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali z uvedbo postopka/, ki
se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
(prekrški)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 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 31.
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 32. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (34. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne
službe občinske uprave) za ceste (37. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38.
člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena)
8. brez soglasja gradi žičniške naprave med občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(42. člen);
9. 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 (43. člen);
10. 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 (44. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(45. člen);
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12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 46. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 47. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
48. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 49. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno 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 49. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);
19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje ob
občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja
(52. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
59. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
60. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 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 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena);
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob telesu
občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste ali če je ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega uprav-
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nega organa /pristojne službe občinske uprave/ za ceste,
če pred pričetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste
ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov
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VOJNIK

3182.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 18. člena
statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/99) na seji dne
12. 5. 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

62. 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 /pristojni službi občinske uprave/ za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 40.
člena tega odloka.

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino, označeno z naslednjo parc. št. 243/2 –
travnik v izmeri 37 m2, ki je vpisan v vlož. št. 363 k.o. Vojnik
trg.

63. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah s katerimi se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

3. člen
Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja
občinskih svetov Mestne občine Celje in Občine Štore.

64. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS št. 38/81, 37/87) in 4. in
5. člena odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor, se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 37/87 in 51. in 52. člena tega odloka ali
so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju,
se odstranijo.
65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
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 te teze,
ki za svoje zemljišče še niso prijeli odškodnine, jo imajo
pravico zahtevati v skladu z zakonom.
66. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabor, dne 28. junija 1999.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Občine
Vojnik.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 475/5-99/7
Vojnik, dne 12. maja 1999.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

ŽALEC
3183.

Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot
za volitve članov sveta krajevne skupnosti v
Občini Žalec

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 109. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 27/93, 7/94)
in 10. ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
37/98) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 29. 6.
1999 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov in volilnih enot za
volitve članov sveta krajevne skupnosti v
Občini Žalec
1. člen
S tem odlokom se za prve volitve v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Žalec določa število članov
sveta krajevne skupnosti in volilne enote za volitve članov
sveta krajevne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: svet)
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih
skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
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3. člen
Svet krajevne skupnosti Galicija ima deset članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
šest volilnih enot v katerih se skupno voli deset članov sveta:
1. volilna enota obsega naselje Galicija. V volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
2. volilna enota obsega naselje Hramše. V volilni enoti
se voli en član sveta.
3. volilna enota obsega naselje Pernovo. V volilni enoti
se volita dva člana sveta.
4. volilna enota obsega naselje Velika Pirešica. V volilni
enoti se volita dva člana sveta.
5. volilna enota obsega naselje Zavrh pri Galiciji. V
volilni enoti se voli en član sveta.
6. volilna enota obsega naselje Železno. V volilni enoti
se voli en član sveta.
4. člen
Svet krajevne skupnosti Gotovlje ima sedem članov
sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
ena volilna enota, ki obsega naslednja naselja: Gotovlje in
Podvin h. št. 1 do 24 in 206, 112 do 122 b, 101, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120,
126, 139, 140, 142, 145, 146, 147,154, 158, 159,
160, 162, 174, 190, 192, 194, 195, 197, 198, 199,
200, 201, 203, 206 do 212.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
5. člen
Svet krajevne skupnosti Griže ima devet članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikujejo
štiri volilne enote v katerih se skupno voli devet članov sveta
krajevne skupnosti.:
1. volilna enota obsega naselje Griže. V volilni enoti se
volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Migojnice. V volilni enoti
se volita dva člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Pongrac. V volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
4. volilna enota obsega naselje Zabukovica, razen h.
št. 48 a, 138 do 182 a, 182 b. V volilni enoti se volita dva
člana sveta.
6. člen
Svet krajevne skupnosti Levec ima sedem članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
ena volilna enota, ki obsega naselje Levec.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
7. člen
Svet Krajevne skupnosti Liboje ima sedem članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikujejo
tri volilne enote v katerih se skupno voli sedem članov sveta.
1. volilna enota obsega naselje Kasaze (Grič) h. št. 82,
83, 86, 90, 91, 92, 94, in 97 do 111. V volilni enoti se
volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Kasaze h. št. 1 – 81 in
84, 85, 87, 88 89, 93, 95 96. V volilni enoti se volita dva
člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Brnica, Liboje, Zabukovica h. št. 48a, 138 do 182a, 182b. V volilni enoti se
volijo trije člani sveta.
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8. člen
Svet krajevne skupnosti Petrovče ima devet članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
pet volilnih enot v katerih se skupno voli devet članov sveta.
1. volilna enota obsega naselji Arja vas in Ruše. V
volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselji Dobriša vas in Novo
Celje. V volilni enoti se volita dva člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Drešinja vas. V volilni
enoti se voli en član sveta.
4. volilna enota obsega naselje Petrovče. V volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
5. volilna enota obsega naselji Zaloška Gorica, Mala
Pirešica. V volilni enoti se voli en član sveta.
9. člen
Svet krajevne skupnosti Ponikva ima osem članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ponikva se
oblikujejo tri volilne enote v katerih se skupno voli osem
članov sveta.
1. volilna enota obsega naselje Podkraj. V volilni enoti
se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Ponikva. V volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
3. volilna enota obsega naselje Studence. V volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
10. člen
Svet krajevne skupnosti Šempeter ima dvanajst članov
sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
osem volilnih enot v katerih se voli skupno dvanajst članov
sveta:
1. volilna enota obsega naselje Dobrteša vas. V volilni
enoti se volijo trije člani sveta.
2. volilna enota obsega naselje Kale. V volilni enoti se
voli en član sveta.
3. volilna enota obsega naselje Podlog. V volilni enoti
se voli en član sveta.
4. volilna enota obsega naselje Spodnje Grušovlje. V
volilni enoti se voli en član sveta.
5. volilna enota obsega naselji Spodnje Roje in Zgornje Roje. V volilni enoti se voli en član sveta.
6. volilna enota obsega naselje Šempeter. V volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
7. volilna enota obsega naselje Zalog. V volilni enoti se
voli en član sveta.
8. volilna enota obsega naselje Zgornje Grušovlje. V
volilni enoti se voli en član sveta.
11. člen
Svet krajevne skupnosti Vrbje ima sedem članov.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
ena volilna enota, ki obsega naselje Vrbje.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
12. člen
Svet mestne skupnosti Žalec ima dvanajst članov mestnega sveta.
Za volitve članov sveta mestne skupnosti se oblikuje
šest volilnih enot v katerih se skupno voli dvanajst članov
sveta:
1. volilna enota obsega del naselja Žalec: Aškerčevo
ulico, Cankarjevo ulico, Celjsko cesto h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4,
5, 5a, Šlandrov trg h.št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33a,
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33b, 35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43, Velenjsko cesto,
Bilgerjevo ulico, Efenkovo ulico, Hausenbichlerjevo ulico h.
št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ipavčevo ulico, Savinjsko cesto
h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Trubarjevo ulico,
Kvedrovo ulico, Oničevo ulico, Pohorsko ulico, Stritarjevo
ulico, Šarhovo ulico, Šilihovo ulico, Ulico Nikole Tesle, Župančičevo ulico, Mestni trg h. št. 6,7.
V volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega del naselja Žalec: Savinjsko
cesto h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86,
88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, Aljaževo
ulico, Arničevo ulico h. št. 1, 3, Gotoveljsko cesto, Gubčevo ulico, Jurčičevo ulico, Kidričevo ulico h. št. 2 do 10, od
16 do 23, Meistrovo ulico, Prežihovo ulico, Roševo ulico,
Tomšičevo ulico, Ulico Janka Kača, Ulico heroja Staneta h.
št. 1, Vodnikovo ulico, Bevkovo ulico h. št. 1, 2, 3, 4,
Čopovo ulico h. št. 1, 3.
V volilni enoti se volita dva člana sveta.
3. volilna enota obsega del naselja Žalec: Mestni trg h.
št. od 1 do 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, Ulico heroja Staneta h. št.
2, 3, 4, 5, 6, 7, Čopovo ulico h. št. 2, 4, 5, 6, Bevkovo
ulico h. št. 6, 7, 8, 9, 10, 12, Kidričevo ulico 1.
V volilni enoti se volita dva člana sveta.
4. volilna enota obsega del naselja Žalec: Ulico bratov
Letonja, Cesto na Vrbje, Cesto žalskega tabora, Ulico Florjana Pohlina razen h. št. 5, Gregorčičevo ulico, Kajuhovo
ulico, Levstikovo ulico, Partizansko ulico, Prešernovo ulico,
Ulico Rista Savina, Savinjsko cesto h. št. 67, 83, 87, 87a,
89, 99, 101, 109, 117, 119, 121, 123, Šprajčevo ulico.
V volilni enoti se volita dva člana sveta.
5. volilna enota obsega del naselja Žalec: Celjsko cesto h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, Cesto na Lavo, Hmeljarsko
ulico, Ulico Nade Cilenšek, Pečnikovo ulico, Ulico Savinjske čete, Šlandrov trg h. št. od 1, 1a, 2–8, 8a, 8b, 8c, 9,
9a, 10–12, 12a, 13–17, 17a, 18–20a, 21, 22, 24, 26,
28, 28a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 30, 42, Ulico
talcev, Ulico Ivanke Uranjek, Vrečerjevo ulico, Savinjsko
cesto h. št.1, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69,
71, 73, 78, 78a, 79, 81, Cesto ob železnici 1, Ulico
Florjana Pohlina 5, Partizansko ulico h. št. 21a, 21b, Prešernovo ulico 1a.
V volilni enoti se volita dva člana sveta.
6. volilna enota obsega naselje Ložnica pri Žalcu in del
naselja Podvin h. št. 185, 187, 189, 191, 213, 214,216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 239,
240, 242, 244.
V volilni enoti se volita dva člana sveta.
13. člen
Volitve v krajevne skupnosti izvajajo občinska volilna
komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, sedež volilnih komisij krajevnih skupnosti pa na sedežih krajevnih skupnosti.
14. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev;
– skrbi za enotno uporabo določb zakona o lokalnih
volitvah;
– daje strokovna navodila komisijam v krajevnih skupnostih;
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona;
– določi enotne standarde za volilni material in določa
druge materiale za izvedbo volilnih opravil;
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– določa volišča in območja volišč;
– imenuje volilne komisije krajevnih skupnosti in volilne
odbore;
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname
kandidatov;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani
sveta so bili izvoljeni, daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami;
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
15. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00608/0001/99
Žalec, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

3184.

Sklep o začasni razglasitvi ribnika Vrbje z
zaledjem za naravno znamenitost

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni
list RS, št. 26/92) in statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99), je Občinski svet občine Žalec na seji dne 29. 6.
1999 sprejel

SKLEP
o začasni razglasitvi ribnika Vrbje z zaledjem
za naravno znamenitost
1. člen
S tem sklepom razglaša Občinski svet občine Žalec
ribnik Vrbje z zaledjem zaradi izrednega biotopskega, ekosistemskega, hidrološkega in krajinskega pomena za naravno
znamenitost kot naravni spomenik.
2. člen
Naravni spomenik obsega celoten ribnik Vrbje z dotokom in iztokom ter s pripadajočim nasipom reke Savinje ter
zaledje severovzhodno od ribnika med levim bregom Struge
in Savinje vključno z nasipom ter cesto v Griže. Meja zavarovanega območja je vrisana v temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000 (TTN-5) in preglednem katastrskem
načrtu v merilu 1 : 5000 (PKN – 5) in 1 : 2880, ki so podani
v prilogi.
3. člen
Območje naravnega spomenika ribnika Vrbje z zaledjem se nahaja v katastrski občini Žalec.
Meja poteka od izhodiščne točke na zahodu – križišče
kolovoza na severnem robu ribnika in poti po nasipu Savinje
(parcela 1817/27) in teče proti vzhodu po severnem robu
kolovoza, ki seka parcele št. 1817/127, 131, 138, 139,
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155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176,
177; 1817/87, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105
in 1817/106. Od tu poteka severno od kolovoza po južnem
robu hmeljišč in seka parcele 1817/107, 108, 109, 110,
13, 114, 119, 120 do jarka-iztoka iz Struge. Nadalje poteka proti severu ob jarku po zahodnem robu parcele
1817/121 do Struge, prečka Strugo (parcela 1975/1) ter
poteka po njenem severnem robu – levi breg proti vzhodu
(parcele 1975/2,3) do južnega roba ceste v Vrbje (S rob
parcele 1911/2) in zahodnega roba ceste v Griže (V rob
parcele 1892/3), seka Strugo (1975/5) in nasip Savinje –
levi breg (1976/1). Po notranjem-obvodnem delu nasipa
teče meja proti zahodu vse do izhodiščne točke.
4. člen
Cilji zavarovanja naravnega spomenika ribnika Vrbje z
zaledjem so:
– ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema z avtohtonimi rastlinskimi in živalskimi vrstami,
– znanstveno-raziskovalno in študijsko delo,
– popestritev rekreacijske in turistične ponudbe območja.
5. člen
Na celotnem varovanem območju, navedenem v 3.
členu tega odloka, so dovoljene dejavnosti, ki so usklajene
z ekosistemsko funkcijo:
– uporaba ribnika za ribogojstvo,
– gibanje obiskovalcev po kolovoznih poteh ali s strokovnim vodstvom,
– vzdrževanje kolovoznih poti po nasipu ribnika,
– vzdrževalna in ureditvena dela na obstoječih objektih, ki ne spreminjajo zunanjega videza objekta,
– ekstenzivna gospodarska raba travnikov in njiv,
– ohranjanje in obnova gozda.
Na celotnem varovanem območju so prepovedani vsi
posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno
dediščino in prizadeli njeno svojevrstnost:
– gradbena dela (graditev vseh vrst stavb, pomožnih
objektov, cest in infrastrukturnih naprav),
– polaganje energetskih in komunalnih vodov v nadzemni in podzemni izvedbi (zatečeno stanje in predvideni
vodi predvideni z obstoječimi prostorskimi dokumenti so
izjema),
– izvajanje takšnih hidromelioracijskih ali regulacijskih
posegov na varovanem območju in v okolici, katerih škodljive posledice bi bilo mogoče čutiti na ožji lokaliteti,
– odstranjevanje in požiganje obrežne in vodne vegetacije ter posameznih dreves in grmov brez predhodnega
dovoljenja naravovarstvene službe,
– odstranjevanje ali nasipavanje zemlje ali kamnine,
– spreminjanje sestave zoocenoze z naseljevanjem
neavtohtonih vrst,
– nabiranje, preganjanje in uničevanje živali,
– uničevanje ali poškodovanje gnezdišč ter prostorov,
kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo,
– spreminjanje kulture rastišč in intenziviranje kmetijske proizvodnje,
– zatiranje škodljivcev s kemičnimi zaščitnimi sredstvi,
– povzročanje hrupa, čolnarjenje na ribniku,
– umetno osvetljevanje živali, njihovih gnezdišč in bivališč,
– onesnaževanje površinskih in podzemnih vod,
– odlaganje vseh vrst odpadkov.
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Opomba:
Navedene omejitve ne veljajo za obstoječe stanje, ki
morda ni v skladu z varstvenim režimom, razen če v določenem primeru ni posebej navedeno.
Ne glede na prepovedi varstveni režim s predhodnim
soglasjem naravovarstvene službe dovoljuje:
– košnjo nasipov v času od 1. oktobra do 1. decembra,
– ureditev dela ribnika za ribogojstvo (vzrejni bazeni),
– območje urediti za obisk javnosti (informacijske table, sprehajalne poti, opazovalnice),
– manjša hidrotehnična dela za izboljšavo sedanjih in
kreiranje novih habitatov za floro in favno (ureditev brežin,
plitvin, izgradnja otočka, zasaditev grmovnih pasov...),
– posegati v obrežno in ostalo vegetacijo (npr. redčiti
ali sekati drevje in grmovje, zasaditi bregove ipd.) in izkoriščati gozd v skladu z zakonom o gozdovih in gozdnogospodarskim načrtom ter zakonom o vodah,
– popravljati, vzdrževati in rekonstruirati obstoječe objekte, ceste in infrastrukturne objekte vodnogospodarske
ureditve za zaščito pred visokimi vodami,
– znanstveno raziskovati naravno dediščino.
6. člen
V skladu s 30. členom zakona o naravni in kulturni
dediščini se s tem sklepom začenja postopek za redno
razglasitev ribnika Vrbje z zaledjem za naravno znamenitost.
7. člen
Pristojni organi Občine Žalec, Upravne enote Žalec,
javni zavodi in inšpekcijske službe so v okviru svojih pristojnosti dolžni preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile
spremeniti ali okrniti s tem sklepom opredeljene lastnosti
naravnega spomenika.
8. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravnega spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje.
9. člen
Občina Žalec ima predkupno pravico pri nakupu v 3.
členu navedenih zemljišč, ki so s tem aktom razglašena za
naravno znamenitost.
10. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS ter velja do sprejema odloka o razglasitvi, vendar najdlje eno leto.
Št. 61600/001/96
Žalec, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

3185.

Odredba o razporeditvi delovnega časa v
občinski upravi

Na podlagi 6. člena uredbe o razporeditvi delovnega
časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) in 24.
člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/98) je
Občinski svet občine Žalec na seji dne 29. 6. 1999 sprejel
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ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi
1. člen
Odredba določa začetek, konec, trajanje, razporeditev
delovnega časa ter čas za neposredno poslovanje s strankami v Občinski upravi občine Žalec.
2. člen
Delovni čas v občinski upravi se razporedi tako, da
traja:
– ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15. ure,
– ob sredah od 7. do 17. ure,
– ob petkih od 7. do 13. ure.
3. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
V sprejemni pisarni in vložišču:
– ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 do 14.30,
– ob sredah od 7.30 do 16.30,
– ob petkih od 7.30 do 12.30.
V oddelkih občinske uprave:
– ob ponedeljkih od 7.30 do 10.00 in od 10.30 do
14.30,
– ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 16.30,
– ob petkih od 7.30 do 13.00.
Uradne ure za potrjevanje zdravstvenih izkaznic občanov so:
– ob ponedeljkih od 10.00 do 12.00,
– ob sredah od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00,
– ob petkih od 10.00 do 12.00.
4. člen
Razporeditev delovnega časa občinske uprave za neposredno poslovanje s strankami mora biti objavljena in na
primeren način označena v poslovnih prostorih občinske
uprave.
5. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 7/92).
6. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 1999 dalje.
Št. 13002/0001/99
Žalec, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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3186.

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za
leto 1999

Na podlagi 7. in 12. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 20. člena popravka o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 16/87), 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96,
26/97 in 74/98) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica
na 8. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1999.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračunava po JUS u. C. 2. 100 za III.
stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja
in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12.
1998 128.773 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo 16.347 SIT na m2 koristne stanovanjske
površine:
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi (vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) 7.360
SIT/m2,
– za komunalne objekte in naprave kolektivne (skupne)
rabe (ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje)
8.987 SIT/m2.
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v
odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 5% do 8%, ki obsega:
Naselja: Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba.
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega:
Vsa ostala območja Občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I. ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim planom Občine Jesenice za Občino Žirovnica.
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5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na podlagi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.

– tekstualni del plana z dopolnitvami, ki se nanašajo na
območje Občine Žirovnica,
– grafični del plana, ki se nanaša na območje Občine
Žirovnica in se sestoji iz kartografske dokumentacije v merilu 1:5.000.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišče v Občini
Jesenice za leto 1998 (Uradni list RS, št. 31/98).

3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica se na območju
Občine Žirovnica spremenijo in dopolnijo v kartografski dokumentaciji, tako da se dopolnijo z novimi stavbnimi zemljišči.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 012-11/99
Žirovnica, dne 30. junija 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Jesenice za Občino
Žirovnica so na vpogled na Občini Žirovnica in na upravni
enoti Jesenice.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan
po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 463-59/95
Žirovnica, dne 30. junija 1999.

3187.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine
Jesenice za Občino Žirovnica

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 1. in 2. člena zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 10. in 18. člena statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Žirovnica na 8. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Jesenice
za Občino Žirovnica
1. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90), prostorske sestavine
družbenega plana občine Jesenice za obdobje 1986–1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, 6/89 in Uradni list RS,
št. 28/90, 31/90, 20/94) ter spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/98)
se spremenijo in dopolnijo s sestavinami tega odloka in
veljajo na območju nove Občine Žirovnica.
Razlog za spremembe in dopolnitve plana je dopolnitev
plana z novimi stavbnimi zemljišči na predlog občanov in
drugih predlagateljev za spremembo namembnosti zemljišč.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino
Žirovnica vsebujejo:

Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

3188.

Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičnini družbene lastnine – Gasilski
dom Zabreznica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94–
odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 –
odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97,
10/98), 48. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št.
71/93) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 8. seji
dne 30. 6. 1999 sprejel

SKLEP
o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičnini družbene lastnine – Gasilski
dom Zabreznica
1. člen
Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Zabreznica se
brezplačno prenese lastninska pravica na zemljišču:
– parc. št. 164/2, gasilski dom, lopa, dvorišče,
113 m2, 24 m2, 161 m2,
ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 169 k.o.
Zabreznica, ki je splošno ljudsko premoženje z organom
upravljanja Občinski ljudski odbor Jesenice.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču na
Jesenicah.
Št. 305-1/99
Žirovnica, dne 30. junija 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

–

Popravek
uredbe
ohranjanje
hrane
zao leto
uvedbi
uredbe
in 1999
razvoj
finančnih
o spremembah
kmetijstva
intervencij
terinproizvodnje
dopolnitvah
za

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) Vlada Republike
Slovenije daje

POPRAVEK
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999
V uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 34/99)
se v 3. točki 5. člena letnica “1998” nadomesti z letnico
"1999".
Št. 403-00/99-5
Ljubljana, dne 4. avgusta 1999.
mag. Andrej Pagon l. r.
Namestnik
generalne sekretarke

–

Popravek

Popravki seznama zdravil skupine C

V seznamu zdravil skupine C, za katera je bilo od 1.
12. 1998 do 15. 3. 1999 izdano dovoljenje za promet,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21-997/99, z dne 31.
3. 1999 se podatki pravilno glasijo:
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Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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8610 / Št. 65 / 12. 8. 1999
–

Uradni list Republike Slovenije

Popravek

Popravki seznama zdravil skupine D

V dopolnitvah seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katera je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999
izdano dovoljenje za promet, objavljenih v Uradnem listu
RS, št. 51-2452/99, z dne 29. 6. 1999, se pri posameznih
medicinskih pripomočkih podatki pravilno glasijo:

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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DRŽAVNI ZBOR
3115. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prevozih v cestnem prometu (ZPCP-C)
8453

VLADA
3116. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
3117. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju Instituta “Jožef Stefan” v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
3118. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela
Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v
javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
3119. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
3120. Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
3121. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni
zavod
3122. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
3123. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni
raziskovalni zavod
3124. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo
3125. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
3126. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
3127. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave
3128. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela
Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
3129. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
3130. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične
vede
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OBČINE

8458
8459
8460

BRASLOVČE
3135. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
1999
ČRNA NA KOROŠKEM
3136. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 1999
3137. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črna na Koroškem
3138. Odlok o načinu volitev članov v svet krajevne skupnosti v Občini Črna na Koroškem

8490

8491
8492
8495

DIVAČA
3139. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Divača
8495

8461

GORIŠNICA
3140. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999 8498

8463

HRPELJE-KOZINA
3141. Sklep o izločitvi zemljišča iz javnega dobra

8464
8466

KIDRIČEVO
3142. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo
8499
3143. Odlok o občinskih cestah
8502
KOČEVJE
3144. Sklep o premoženjski bilanci Občine Kočevje

8467
8468
8469
8470
8472
8473
8474
8475

MINISTRSTVA
3131. Odredba o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je
podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
8478
3132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije
8479
3133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja 8480

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3134. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
1999
8489

8499

KOMENDA
3145. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
3146. Odlok o preprečevanju divjega odlaganja komunalnih odpadkov in prevoznih sredstev
3147. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda
3148. Sklep o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Komenda
3149. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo za vzgojno-varstveno dejavnost

8511
8512
8512
8513
8516
8516

KRANJ
3150. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 1097/1, k. o. Primskovo
8517
3151. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 501/3 in 501/7, k. o. Čirče
8517
KUNGOTA
3152. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Kungota
8517
3153. Sklep o določitvi ekonomske cene in najvišjega
prispevka staršev v vrtcih Občine Kungota
8519
3154. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kungota
8520
LAŠKO
3155. Odlok o pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoči družini na domu
3156. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3157. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne denarne pomoči v Občini Laško
LENART
3158. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1999
3159. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart

8521
8522
8522
8523
8525
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3160. Program priprave dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana občine Lenart
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje občine Lenart (programska zasnova za čistilno napravo mesta Lenart ob Velki in programska zasnova za poslovno stanovanjsko cono zahodno od Partizanske ceste v Lenartu – C-6)
8528

3176. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine
Škocjan
8586

METLIKA
3161. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika
8530
3162. Odlok o občinskih cestah
8534
NOVO MESTO
3163. Odlok o občinskih cestah
3164. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili

8545
8555

POSTOJNA
3165. Odlok o določitvi članarine v Zavodu za turizem
Postojna za leto 1999
8556
3166. Sklep o ukinitvi javnega dobra
8557
3167. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih
intervencijah za kmetijstvo v Občini Postojna
8557
PUCONCI
3168. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za razširitev in dograditev odlagališča komunalnih odpadkov Puconci in postavitev betonarne Petelin
8558
RADEČE
3169. Sklep o razrešitvi dosedanje občinske volilne komisije in sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radeče
8560
ROGAŠOVCI
3170. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
8560
SEMIČ
3171. Odlok o občinskih cestah
8562
3172. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Semič
8572
SLOVENJ GRADEC
3173. Sklep o odpisu javnega dobra

ŠKOFLJICA
3177. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica
8587
ŠMARJE PRI JELŠAH
3178. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
8588
3179. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
8588
TABOR
3180. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor
8590
3181. Odlok o občinskih cestah
8592
VOJNIK
3182. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

ŽALEC
3183. Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za
volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini
Žalec
8601
3184. Sklep o začasni razglasitvi ribnika Vrbje z zaledjem za naravno znamenitost
8603
3185. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi
8604
ŽIROVNICA
3186. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto
1999
8605
3187. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
8606
3188. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičnini družbene lastnine – Gasilski dom
Zabreznica
8606

8572

SVETA ANA
3174. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
1999
8572

–

ŠKOCJAN
3175. Poslovnik Občinskega sveta občine Škocjan

–
–

ISSN 1318-0576

9 771318 057017

8574

8601

POPRAVKI
Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za
leto 1999
8607
Popravki seznama zdravil skupine C
8607
Popravki seznama zdravil skupine D
8610
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