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MINISTRSTVA
3425.

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 172,16 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 59/99).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 17. avgusta 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3426.

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1999

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. 8. 1999
sprejel
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Leto IX

SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1999
I
Na podlagi gibanj povprečnih plač vseh zaposlenih,
izplačanih za april, maj in junij 1999 v primerjavi s povprečno plačo vseh zaposlenih za marec 1999, se pokojnine
od 1. avgusta 1999 uskladijo tako, da se povečajo za 1,8%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1999.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) - v nadaljevanju: zakon - od
najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji
pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko
dobo (Uradni list RS, št. 39/99), se uskladijo tako, da se na
novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od
1. avgusta 1999.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem
odstavku te točke, se od 1. avgusta 1999 odmerijo tudi
pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki
so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se,
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje
pokojninske osnove, veljavne od 1. avgusta 1999.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in
Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska
najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji
pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko
dobo (Uradni list RS, št. 23/98), se uskladijo tako, da se na
novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. avgusta 1999.
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa
se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10.
1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove,
določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87,
48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90
in 10/91).
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VI
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom
303. člena zakona od 1. avgusta 1999 najmanj 58.491,94
SIT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko
dobo.

I
Najnižja pokojninska osnova se od 1. avgusta 1999
dalje določi na novo in znaša 68.814,05 SIT.

VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. avgusta 1999.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način,
določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni
dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob
upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
veljavne od 1. avgusta 1999.

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

VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki
so upokojencem pripadali za mesec julij 1999 po opravljeni
uskladitvi po sklepu o dokončni uskladitvi pokojnin od 1.
maja 1999 (Uradni list RS, št. 39/99).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu avgustu 1999.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 19. avgusta 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

3427.

II
Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od
1. avgusta 1999 dalje določi na novo in znaša 58.491,94
SIT.

Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 19. avgusta 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

3428.

Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. 8. 1999
sprejel

SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. avgusta 1999
dalje 333.319,29 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 19. avgusta 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

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

Na podlagi 53. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. 8. 1999
sprejel

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

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

3429.

Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

Na podlagi 150. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) in sklepa o dodatku za pomoč in postrežbo
za najtežje prizadete upravičence (Uradni list RS, št. 77/98)
je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. 8. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
I
Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete
upravičence se od 1. avgusta 1999 dalje določi v višini
58.491,94 SIT.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb se od 1. avgusta 1999 dalje
določi na novo in znaša 40.944,35 SIT.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb se od 1. avgusta 1999 dalje
določi na novo in znaša 20.472,17 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 19. avgusta 1999.

Stopnja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Telesna okvara
v%

Znesek SIT

100
90
80
70
60
50
40
30

9.826,64
9.007,75
8.188,86
7.369,97
6.551,09
5.732,20
4.913,32
4.094,42

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 19. avgusta 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

3431.
3430.

Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Na podlagi 155. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. 8. 1999
sprejel

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

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

Telesna okvara
v%

Znesek SIT

100
90
80
70
60
50
40
30

14.038,06
12.868,22
11.698,38
10.528,54
9.358,71
8.188,87
7.019,03
5.849,19

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

Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) je Upravni odbor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 19. 8. 1999 sprejel

SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem
varstvu kmetov
I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in
13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. avgusta 1999 dalje
uskladi tako, da se poveča za 1,8%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec julij 1999 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 39/99).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 19. avgusta 1999.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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3433.

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 303. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. 8. 1999
sprejel

SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) se od 1. avgusta 1999 dalje določi na novo
in znaša 29.245,97 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 19. avgusta 1999.

Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO
POSLOVANJE 3

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 30. seji dne 23. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
GOSPODARSKO POSLOVANJE 3
Avtorji:
dr. Vekoslav Potočnik, dr. Ivan Ribnikar, Milena Furlan
Učbenik GOSPODARSKO POSLOVANJE 3 3. letnik
za predmet Gospodarsko poslovanje v programu Ekonomsko-komercialni tehnik, oziroma 4. in 5. letnik za predmet
Poslovna tehnika v programu Podjetniško poslovanje.
Potrdi se za dobo treh šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: dr. Metka Tekavčič in Janez
Turnšek
Lektorirala: Majda Zavašnik.
V letu 1999 založila: Mohorjeva založba, Poljanska 97,
Ljubljana
Št. 612-255/99
Ljubljana, dne 23. julija 1999.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

OBČINE
LJUBLJANA
3434.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja
Kovačiča

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94/I – odločba US, 71/95 – odločba
US in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
7. seji 15. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem
Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanav-

lja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovno šolo Oskarja Kovačiča (v nadaljevanju:
šola).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME, SEDEŽ IN ORGANIZACIJA ŠOLE
2. člen
Ime šole je Osnovna šola Oskarja Kovačiča.
Sedež šole: Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana.
V šoli se za izvajanje izobraževalnega programa za učence od 1. do 4. razreda na različnih lokacijah organizira
Podružnica šole Rudnik, ki deluje na lokaciji Rudnik I/6,
Ljubljana.
III. PEČAT ŠOLE
3. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

Uradni list Republike Slovenije
IV. DEJAVNOSTI ŠOLE
4. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Šola izvaja javnoveljavni izobraževalni program in opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja.
Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki ga sestavljajo naslednji
prostorski okoliši:
0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0053,
0054, 0055, 0056, 0057, 0089, 0123, 0124, 0125,
0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133,
0134, 0135, 01187, 1428.
Prostorski okoliši iz prvega odstavka tega člena obsegajo naslednje ulice:
Andrićeva ulica, Baznikova ulica, Dolenjska cesta (parne od 14 do 188, neparne od 11 do 83), Galjevica,
Golouhova ulica, Ižanska cesta (neparne od 53 do 235),
Ilovški štradon, Jalnova ulica, Jesihov štradon, Jurčkova
cesta (od 2 do 21, od 23 do 127), Lahova pot (od 2 do 40),
Melikova ulica, Mihov štradon (66), Mrzelova ulica (5, 7, 9,
13), Ob dolenjski železnici (10, 12, 20, parne od 30 do
100), Orlova ulica, Peruzzijeva ulica, Pot k ribniku, Potokarjeva ulica, Pri mostiščarjih, Rakovniška ulica, Skrbinškova
ulica, Soussenska ulica, Šercerjeva ulica, Ulica Bena
Zupančiča, Ul. borcev za sever. mejo, Ul. Cankarjeve brigade, Ulica Franca Nebca, Ulica Gubčeve brigade, Ul. Marije Drakslerjeve, Ulica Marka Šlajmerja, Ul. Tomšičeve brigade, Ulica Tončke Čečeve, Uršičev štradon (parne od 14
do 52, 37, 53), Vandotova ulica, Voduškova ulica.
Območje Podružnice Rudnik obsega naslednje prostorske okoliše:
0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065,
0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 1188.
Prostorski okoliši iz tretjega odstavka tega člena obsegajo naslednje ulice:
Bobrova ulica, Dolenjska cesta (neparne od 85 do
179, parne od 192 do 246) Dolinškova ulica, Gornji Rudnik
I., Gornji Rudnik II., Gornji Rudnik III., Gornji Rudnik IV.,
Groznikova ulica, Hudourniška pot, Jurčkova cesta (parne
od 130 do 192, neparne od 163 do 203), Knezov štradon,
Krošljeva ulica, Lahova pot (67), Mihov štradon (7, 9, od 14
do 25, 47, 55, 64), Na požaru, Ob dolenjski železnici
(parne od 102 do 186), Peruzzijeva ulica 11, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49,
51, 53, 56, 58, 60, 63, 65, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 86,
88, 90, 91, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 106,
110, 112, 115, 116, 117, 121, 123, 124, 127, 131, Pot
na Orle, Pot na Grič, Pot na Mah, Spodnji Rudnik I., Spodnji
Rudnik II., Spodnji Rudnik III., Spodnji Rudnik IV., Spodnji
Rudnik V., Šinkov štradon, Ulica Bratov Martinec, Ulica
Milke Kerinove, Uršičev štradon (43, 45), Vinterca, Volarjev
štradon.
Šolski okoliš matične šole obsega za učence predmetne stopnje tudi območje Podružnice Rudnik.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.

Št.
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VI. ORGANI ŠOLE
6. člen

Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet šole
7. člen
Organ upravljanja šole je svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta
odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne
občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev šole, od katerih je en član predstavnik delavcev podružnice šole, izvolijo delavci šole na
neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov
staršev navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
8. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
šole s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev se
določa: dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v šoli.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta šole.
9. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta šole ima
najmanj 10% delavcev.
Predloge kandidatov za člane sveta šole je potrebno
predložiti volilni komisiji v 21 dneh, od dneva objave sklepa
o razpisu volitev. Predlogi morajo biti pisni s podpisi vseh
predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi
vseh predlaganih kandidatov.
10. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci,
ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se
tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih
je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.
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11. člen
Za člana sveta šole so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov. Kolikor ni mogoče ugotoviti,
kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima
daljšo delovno dobo v šoli.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in
izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni
od dneva volitev.
12. člen
Svet šole se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat sveta šole.
Prvo sejo sveta šole v novi sestavi skliče dotedanji
predsednik sveta šole najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi
oziroma imenovanju članov sveta. Prvo sejo sveta šole vodi
do izvolitve predsednika sveta šole najstarejši novoizvoljeni
oziroma novoimenovani član sveta šole.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu šole in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev šole.
2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj šole organizira in vodi delo in poslovanje
šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren
za strokovnost dela šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku,
določenim z zakonom.
15. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga
pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
16. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice.
Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
17. člen
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
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– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
4. Svet staršev
18. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli
oblikuje svet staršev.
Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
VII. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja šola in ga uporablja za
opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina
ustanovitelja.
Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju
ustanovitelja.
Šola je dolžna uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Šola je odgovorna ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
20. člen
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega
proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov
sponzorjev in iz drugih virov.

VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA
PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja, oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE
V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v
zvezi z nepremičnim premoženjem.
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Podružnica šole nima pooblastil v pravnem prometu.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti šole.
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X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ŠOLE

Št.
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Sklep o izločitvi Podružnice Lavrica iz Osnovne
šole Oskarja Kovačiča in spremembi
ustanovitelja Osnovne šole Oskarja Kovačiča

23. člen
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela šole s
plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah šole,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
Šola je dolžna ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
Šola je dolžna posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94/I – odločba US, 71/95 – odločba US in
8/96), prvega odstavka 23. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja
Kovačiča (Uradni list RS, št. 52/97), 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/
97 – obvezna razlaga in 13/98) in 18. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96 in 43/98) sta Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7. 1999 in Občinski svet občine Škofljica na 7. seji dne 1. 6. 1999 sprejela

XI. JAVNOST DELA

1. člen
Podružnica Lavrica, Dolenjska cesta 342, Škofljica se
dne 1. 9. 1999 izloči iz Osnovne šole Oskarja Kovačiča,
Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana in pripoji Osnovni šoli in
vrtcu Škofljica, Klanec 5, Škofljica.

24. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem in
javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov šole, ter vzgojno-izobraževalnem delu, starši in predstavniki javnosti ne
morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi
predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu šole ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
25. člen
Šola ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet šole, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet šole in ravnatelj opravlja svoje naloge do izteka
mandata.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča (Uradni list RS, št. 52/97).
28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 1. 9. 1999.
Št. 618-5/99-3
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

SKLEP
o izločitvi Podružnice Lavrica iz Osnovne šole
Oskarja Kovačiča in spremembi ustanovitelja
Osnovne šole Oskarja Kovačiča

2. člen
Občina Škofljica prevzame ustanoviteljske pravice in
obveznosti do Podružnice Lavrica, Mestna občina Ljubljana
pa prevzame ustanoviteljske pravice in obveznosti do Osnovne šole Oskarja Kovačiča.
3. člen
Premoženje, s katerim je doslej upravljala Osnovna
šola Oskarja Kovačiča se razdeli med Osnovno šolo Oskarja
Kovačiča in Osnovno šolo in vrtec Škofljica na podlagi stanja, ugotovljenega z letnim obračunom na dan 31. 8. 1999,
tako da se prenese v upravljanje na Osnovno šolo in vrtec
Škofljica premoženje, ki ga je Podružnica Lavrica doslej
uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti, na Osnovno šolo
Oskarja Kovačiča pa ostalo premoženje. Osnovna šola in
vrtec Škofljica prevzame delavce, ki opravljajo delo v Podružnici Lavrica.
4. člen
Učenci četrtega razreda Osnovne šole Oskarja Kovačiča, ki se v šolskem letu 1998/99 izobražujejo v Podružnici
Lavrica, nadaljujejo izobraževanje v Osnovni šoli in vrtcu
Škofljica.
Učenci Osnovne šole Oskarja Kovačiča, ki so v šolskem letu 1998/99 vpisani v peti, šesti in sedmi razred in
imajo prebivališče na območju Podružnice Lavrica, nadaljujejo izobraževanje v Osnovni šoli Oskarja Kovačiča.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 618-5/99-2
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
Št. 884/99
Škofljica, dne 3. junija 1999.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.
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Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil
Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno
mero

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 - odl. US RS, 21/94 - odl.
US RS, 22/94 - odl. US RS, 23/96 - odl. US RS, 24/96 odl. US RS, 17. in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7.
1999 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne
občine Ljubljana z ugodno obrestno mero
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določa:
– namene, za katere se uporabljajo stanovanjska posojila MOL z ugodno obrestno mero (v nadaljevanju: stanovanjska posojila MOL),
– upravičence do dodelitve stanovanjskih posojil MOL,
– pogoje in kriterije za dodelitev stanovanjskih posojil
MOL,
– način dodeljevanja stanovanjskih posojil MOL,
– oblikovanje prednostnega vrstnega reda upravičencev do dodelitve stanovanjskih posojil MOL.
Razpisnik po tem pravilniku je organ, pooblaščen za
izvajanje stanovanjskega programa s strani MOL.
II. NAMENI PORABE STANOVANJSKIH POSOJIL
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
2. člen
Nameni porabe stanovanjskih posojil MOL so:
– nakup stanovanj,
– stanovanjska gradnja, prenova, sanacija, obsežnejša
vzdrževalna dela ter energetska sanacija stanovanj in stanovanjskih hiš na območju MOL.
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri
katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti
sposojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino
obrestne mere z vsakim razpisom določi razpisnik.
III. UPRAVIČENCI DO DODELITVE STANOVANJSKIH
POSOJIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA
3. člen
Do dodelitve stanovanjskih posojil MOL so upravičene
fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem na območju MOL, in ki na območju Mestne
občine Ljubljana:
– z nakupom ali gradnjo stanovanja oziroma stanovanjske hiše rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, katerega do
sedaj niso imeli ustrezno rešenega,
– jim je z odločbo pristojnega inšpekcijskega organa
naložena prenova oziroma popravilo stavbe ali je na kakšen
drug način izkazana dotrajanost objekta ali njegovih skupnih
delov in naprav,
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– z adaptacijo stanovanj ali stanovanjskih hiš pridobivajo dodatne stanovanjske prostore in s tem ustrezno rešujejo
svoje stanovanjsko vprašanje,
– energetsko sanirajo stanovanje ali stanovanjsko hišo.
IV. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV
STANOVANJSKIH POSOJIL MESTNE OBČINE
LJUBLJANA
4. člen
Pogoji za dodelitev stanovanjskih posojil MOL, ki bodo
natančneje določeni s posameznim javnim razpisom, so:
– premoženjsko stanje upravičenca in njegove družine,
– višina lastne udeležbe,
– kreditna sposobnost upravičenca,
– za gradnjo, prenovo, sanacijo, obsežnejša vzdrževalna dela ter energetsko sanacijo stanovanj in stanovanjskih
hiš pa še ustrezno upravno dovoljenje, od katerega pravnomočnosti ne sme preteči več kot tri leta; za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše pa predpogodbo ali kupoprodajno pogodba ter gradbeno dovoljenje ali zemljiškoknjižni
izpisek;
– drugo.
Razpisnik lahko v razpisu določi še druge pogoje glede
na namen porabe stanovanjskega posojila MOL.
5. člen
Razpisnik pri ocenjevanju vlog upravičencev poleg pogojev iz prejšnjega člena upošteva kriterije, katerih izpolnjevanje pomeni prednost pri dodelitvi stanovanjskega posojila
MOL:
– mlade družine,
– samske osebe in mladi pari brez otrok,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih (posojilna sposobnost),
– invalidi in družine z invalidnim (i) članom (člani),
– upravičenci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki,
– upravičenci z daljšim stalnim bivanjem na območju
MOL,
– razširjene družine,
– lastniki dotrajanih objektov, za katere je z odločbo
pristojnih inšpekcijski služb oziroma na drug primeren način
izkazano, da je potrebna njihova sanacija,
– upravičenci, ki so solastniki večstanovanjskega objekta in lahko izkažejo, da ga bodo prenovili.
Razpisnik lahko ob vsakem razpisu določi še druge
kriterije glede na namen stanovanjskega posojila, ki se upošteva pri ocenjevanju vlog.
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od roditeljev ni star več kot 35 let.
Enako se upoštevajo tudi enoroditeljske družine.
Za družino z večjim številom otrok se šteje družina, v
kateri so najmanj trije otroci.
Za družino z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo upravičenec.
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Za mlade upravičence se štejejo samske osebe in mladi pari brez otrok, mlajši od 35 let.
Pri invalidnosti upravičenca ali člana njegove družine
se upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljeno
s sklepom ali odločbo ZPIZ. Za invalidnost se šteje tudi
motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
Za daljšo delovno dobo se šteje najmanj 1/3 delovne
dobe, potrebne za redno upokojitev.
Za daljše bivanje v MOL se šteje najmanj 10 let stalnega bivanja na območju MOL.
Razširjena družina je družina, v kateri živijo v eni stanovanjski enoti tri generacije ožjih družinskih članov upravičenca, kot jih opredeljuje 6. člen stanovanjskega zakona.
Razpisnik v objavi javnega razpisa za dodelitev stanovanjskih posojil MOL natančno navede pogoje in kriterije,
vrednotenje posameznega pogoja oziroma kriterija ter pomen kriterijev, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju vlog upravičencev.
V. NAČIN DODELJEVANJA STANOVANJSKIH POSOJIL
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
6. člen
Stanovanjska posojila MOL se dodeljujejo na podlagi
razpisa, ki se javno objavi.
Razpisi za posamezne namene porabe so praviloma
ločeni.
7. člen
Vsebina objave javnega razpisa vsebuje zlasti:
– namen, za katerega se dodelijo stanovanjska posojila MOL,
– višino sredstev, namenjenih za stanovanjska posojila
MOL v skupnem znesku,
– pogoje in kriterije za dodelitev stanovanjskega posojila MOL,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v
vlogi,
– ceno za m2 stanovanjske površine, ki se uporablja
kot osnova za izračun višine stanovanjskega posojila MOL,
– standarde stanovanjske površine (površina stanovanja), do katere se odobri stanovanjsko posojilo MOL,
– najvišjo možno višino odobrenega stanovanjskega
posojila MOL posameznemu upravičencu,
– obrestno mero za odobreno stanovanjsko posojilo
MOL,
– dobo odplačevanja odobrenega stanovanjskega posojila MOL (najdaljšo in najkrajšo),
– porabo in način odplačevanja odobrenega stanovanjskega posojila MOL,
– način zavarovanja odobrenega stanovanjskega posojila MOL,
– kraj in način zbiranja vlog,
– rok zbiranja vlog s prilogami,
– priloge, ki jih morajo upravičenci priložiti vlogi,
– rok, v katerem bodo razdeljena stanovanjska posojila
MOL,
– drugo.
8. člen
Vloga za dodelitev stanovanjskega posojila MOL se
praviloma izroči pristojnemu organu razpisnika ali se pošlje
pismeno po pošti.
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Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati vse, kar je
treba, da se lahko obravnava.
V primeru, da je vloga nepopolna, razpisnik o tem
obvesti upravičenca in ga pozove k dopolnitvi nepopolne
vloge. Upravičenci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v
roku 8 dni po vročitvi obvestila, sicer se vloge obravnavajo
kot nepopolne in se kot take zavržejo.
VI. OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA
UPRAVIČENCEV DO DODELITE STANOVANJSKIH
POSOJIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA
9. člen
Predlog prednostnega vrstnega reda za dodelitev stanovanjskih posojil MOL sestavi posebna petčlanska komisija, ki jo imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana. Prednostno listo sprejme upravni odbor razpisnika.
Razpisnik v roku in na način, ki je določen z razpisom,
obvesti vse upravičence o izidu razpisa.
10. člen
Če se posamezen upravičenec ne strinja s sklepom
Upravnega odbora razpisnika, se lahko v roku 15 dni po
prejemu odločitve pritoži.
O pritožbi odloči župan Mestne občine Ljubljana najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe.
11. člen
Posojilojemalec odobreno stanovanjsko posojilo MOL
obvezno zavaruje. Posojilo lahko zavaruje pri pooblaščeni
zavarovalnici, s poroki ali na druge načine. Stroške zavarovanja posojila krije posojilojemalec.
12. člen
Če uporabnik posojila porabi posojilo nenamensko ali
je v vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke,
mora posojilo v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za
bančna nenamenska posojila.
Posojilojemalec lahko odtuji kreditirano stanovanjsko
enoto, za katero je dobil posojilo, pred plačilom celotnega
dolga samo s soglasjem razpisnika.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o porabi sredstev Mestne občine Ljubljana, namenjenih
za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero (Uradni
list RS, št. 24/95).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-3/99-2
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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BRASLOVČE
3437.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načtra Terasa Braslovče

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,
56/93, 71/93, 44/97) in 30. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) je župan Občine Braslovče sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načtra Terasa Braslovče
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče, ki ga je izdelalo podjetje
VIZURA, d.o.o., iz Celja (št. projekta 106/98-02, v septembru 1998).
II
Osnutek opredeljuje dopolnilno stanovanjsko gradnjo
za investitorja Žoher Martino in Malovšek Marijo na parcelah
št. 521/8 in 521/12 k. o. Braslovče.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče se začne naslednji dan po
objavi sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu krajevne skupnosti oziroma Občine Braslovče in traja 30 dni. Pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani in jih posredujejo na Občino Braslovče.
V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Braslovče in Krajevna skupnost
Braslovče. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Krajevna skupnost Braslovče naknadno.
IV
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Braslovče stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so jih
podale fizične ali pravne osebe na osnutek sprememb in
dopolnitev ZN v času javne razgrnitve, Občina Braslovče pa
poskrbi za pripravo predloga sprememb in dopolnitev ZN
Terasa Braslovče.

CERKNO
3438.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS,
št. 58/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 14.
7. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih sestavinah dolgoročnega
družbenega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Cerkno
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Idrija za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 3-201/89) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana občine Idrija za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 3-202/89) (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na:
– opredelitev območij za agromelioracije,
– spremembo namenske rabe prostora: širitev območij
urejanja naselij ter drugih območij urejanja ter opredelitev
posameznih stavbnih zemljišč,
– določitev odsekov vodotokov za elektroenergetsko
izrabo in načrtovanje mHE na njih.
2. člen
(sprememba pisnega dela dolgoročnega plana)
(1) v poglavju “7.2.1. kmetijska zemljišča” se tabela z
načrtovanimi agrooperacijami dopolni tako, da se doda nova:
Naziv kmetijske
površine

k.o. Gorje
k.o. Cerkno
k.o. Gor. Novaki
k.o. Šebrelje
k.o. Otalež

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/01/99
Braslovče, dne 18. avgusta 1999.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih sestavinah dolgoročnega
družbenega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Cerkno

k.o. Sp.Idrija

Hidromelioracije
v ha

AgroŠt. parcele
melioracije
v ha

441/10, 454/19
1255, 1256
194/1
1812, 1814, 2454
47/1, 1137, 1139,
1327, 1140/1,
1141, 1382, 1383,
1396, 1398, 433/4,
2075, 1389/1,
1391, 1393, 1394,
1417/1, 1418/1
1497/10

(2) poglavje “7.2.4. poselitev” se dopolni z dvema podpoglavjema, in sicer:
“7.2.4.1. V skladu z drugim odstavkom poglavja 7.2.4.
se opredelijo območja urejanja naselij in druga območja
urejanja:
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Naselje

TREBENČE
GORJE
POČE
LAZNICA
POD KAMNOLOMOM
LABINJE
POLJANE
ČEPLEZ
PLANINA
STARO JEDRO (C)
CENTR. POVRŠINE (C1)
ZAVRTE (S1)
SIGADE (S2)
MOSTANIJA (S3)
NA PLATU (S4)
PRI KAŠPERINU (S5)
CEGOVNICA (S6)
KARUZOVA NJ. (S7)
ZA ŠOLO (S8)
PRI KOBLARJU (S9)
RAČE (S10)
REKREACIJA (R)
INDUSTRIJA-N. ETA
INDUSTRIJA-ST. ETA
INDUSTRIJA-CELES
TOPLARNA(T)
POKOPALIŠČE
NADOMESTNA KM.
KMET. LAHAJNAR
ZAKRIŽ
POD ZAKRIŽEM
G. RAVNE
D. RAVNE
D. NOVAKI-1
D. NOVAKI-2
D. NOVAKI-3
BOLN. FRANJA
G. NOVAKI
ŠRC ČRNI VRH
ČRNI VRH-1
ČRNI VRH-2
ČRNI VRH-3
ODLAGALIŠČE
JESENICA
OREHEK
PODLANIŠČE
ZAKOJCA
RC ZAKOJCA
BUKOVO
KOJCA
ŽABŽE
REKA
POLICE
JAGRŠČE
PLUŽNJE
LAZEC
OTALEŽ
D. JAZNE
G. JAZNE
D. ŠEBRELJE
SR. IN G. ŠEBRELJE
ZA BRDOM
OBRTNA CONA
KURJI VRH

Nova
povr.

2,2
7,3
4,9
3,8
2,9
6,0
3,7
3,7
7,6
6,3
2,1
0,9
3,2
10,6
5,0
1,7
2,0
4,3
1,2
1,4
4.2
0,4
7,4
1,5
0,8
0,3
0,5
0,3
0,1
12,7
3,4
7,5
3,2
12,7
6,5
3,6
23,4
2,0
10,0
6,0
3,0
2,5
2,5
4,0
2,0
4,3
6,3
12,1
2,0
1,5
2,8
4,5
2,5
4,5
5,8
11,0
2,0
3,0
2,6
19,2
1,8
1,6
1,6

Št.

Namembnost

stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.

stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.
spom.obm.
stan.-gosp.
turist.
počitn.
počitn.
počitn.
odlagal.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
rekr.smuč.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
stan.-gosp.
obrt
stan.-gosp.

Rež.
urej.

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP”
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“7.2.4.2. Izven navedenih območij urejanja se opredelijo naslednja posamična stavbna zemljišča:
K.o.

Parcelna številka

Bukovo

19, 1026/16, 829, 828, 98, 99, 100, 102,
105, 126, 184/2, 185, 744, 753/4, 745,
753/27, 1284/2, 850/2, 924/4, 985/24,
509, 479/1, 479/2, 479/3, 513/2, 484/1,
486, 482/2, 469, 477, 474/1, 737
Cerkno
1268, 259/2
Dol. Novaki 211/5, 311, 227, 228, 220, 221, 222,
243, 28, 254/2,116,255, 35, 36, 402/2,
250/1, 175, 270, 270/1, 213/3, 213/4,
260, 114, 9/1, 7, 7/1, 113, 41/1, 41/2,
176/4, 177/6
Gor. Novaki 314/2, 315/2, 4/1, 10/4, 11, 10/3, 3,25,
24, 10/1, 10/2, 28, 493/24, 296, 252
Gorje
565/18, 71/15, 71/19, 71/17, 12, 11
Labinje
391/1, 391/2, 307
Orehek
109, 320, 318, 308/1
Otalež
2238/3, 1116, 2235, 2236, 2238/2,
702/1, 543/8, 404, 563/5, 29, 83 (del),
84 (del), 87/1 (del), 146/3, 100, 598/2,
705, 715
Planina
461, 434/2, 434/1, 435, 434/3, 431,
427, 428, 418, 419, 420/1, 416/1,
427/2, 1132/4
Police
259, 260
Ravne-Reka 86, 388/2, 63/2, 62/4, 111/1, 447/3,
454/2,
Zakriž
390/1, 4/3, 6/4, 43, 13/2, 13/1, 454,
14, 181/7, 396/1, 392/1-2, 393/1,
396/2, 377/2-4, 376,380
Šebrelje
127, 128, 345, 196, 197, 185/1, 185/2,
101, 102, 123/1, 122, 202, 121
(3) v poglavju “7.2.5. Gospodarska infrastruktura” se:
– dopolni podpoglavje “7.2.5.2. Energetika” z naslednjim besedilom:
“Za energetsko rabo z malimi hidroelektrarnami se
predvidi odseke vodotokov, ki so označeni s številkami:
Obstoječi vodotoki
Vodotok Cerknica
1
2
3
4
5
Pritoki Cerknice
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cerknica
Zajegrščica
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zmrzla
Oresovka
Podrupnica
Čerenščica
Čerenščica
pritok Černšč
Črna
Črna
Črna
pritok Cmilk
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Pritoki Idrijce
24
Maška
25
Dolova
26
Luknjica
27
Trbovščica
28
Trbovščica
29
Trbovščica
30
Jesenica
31
Jesenica
32
Jesenica
33
Jesenica
34
Kazarska
35
pritok Kazarske
36
pritok Kazarske
37
Roglca
38
Sevnica
39
pritok Idrijce
Pritok Poljanske Sore
41
Studenec Podpleč
Predvideni vodotoki
Vodotok Cerknica
44
Cerknica
Pritoki Cerknice
50
Trševka
52
Zapoška
54
Zmrzla
58
Črna
Pritoki Idrijce
61
Otuška
(4) dopolni se podpoglavje “7.2.5.5. Odlagališče odpadkov” z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
“Za odlaganje odpadnega livarskega peska in ostalih
nenaravnih industrijskih odpadkov iz tovarne ETA se uredi
odlagališče na območju Dolenjih Novakov (zemljišča s parc.
št. 118/3,119/1,119/2 in 121/2, k.o. Dolenji Novaki),
(5) doda se novo podpoglavje, ki se glasi:
“7.2.5.7. Turizem, rekreacija in šport:
Posebne pozornosti bo deležen razvoj turizma, rekreacije in športa in še zlasti vloga naravnih lastnosti in ustvarjenih razmer pri tem razvoju. Prednostna bodo naslednja področja:
– izraba nahajališča termalne vode v Cerknem za razširitev ponudbe tamkajšnjega hotela. Načrtovana urbanistična
zasnova Cerkna bo v največji možni meri uskladila različne
interese, ki so prisotni v tem prostoru,
– razvoj smučarsko-rekreacijskega centra Črni vrh v
območju, označenem s ŠRC, kjer se na isti površini dopolnjujeta kmetijska izraba poleti in smučišča pozimi. Posegi v
tem prostoru morajo upoštevati obe rabi in nobene od njiju
ne smejo ovirati,
– kmečki turizem kot gospodarska dejavnost in v funkciji varovanja naravne in kulturne dediščine in njene revitalizacije.”
3. člen
(spremembe v kartografski dokumentaciji dolgoročnega
plana)
Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu planu, in sicer:
(1) Z območji agrooperacij na kartah PKN CERKNO 6,
26, 34, 35, 36, 37, 47.
(2) Z območji urejanja naselij in drugimi območji urejanja na kartah PKN CERKNO 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 36 in 37.
(3) S posameznimi stavbnimi zemljišči izven navedenih
območij urejanja na kartah PKN CERKNO 5, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35.
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(4) Z odseki vodotokov, ki se predvidijo za energetsko
rabo z mHE na kartah PKN CERKNO 4, 6, 7, 8, 13, 14,
16, 17, 18, 23, 24, 25, 35, 36.
(5) Z odlagališčem odpadnega livarskega peska na
PKN CERKNO 18.
4. člen
Spremembe iz 2. in 3 člena tega odloka se upoštevajo
v prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Idrija
za obdobje 1986–1990.
5. člen
(končni določbi)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati:
– sklep o dovolitvi izjemnega posega na varovana kmetijska zemljišča št. 352-01/96 z dne 17. 6. 1997 (Uradni
list RS, 41/97) in
– sklep o dovolitvi izjemnih posegov na varovana kmetijska zemljišča št. 352-01/96 z dne 22. 10. 1997 (Uradni
list RS, 68/98)
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Idrija za obdobje 1986–1990 za območje občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 73/98).
6. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

CERKVENJAK
3439.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkvenjak

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41., 44., 45. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.12/96) ter 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine
Cerkvenjak na 6. redni seji dne 28. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola
Cerkvenjak
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Cerkvenjak, s sedežem Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, (v nadaljevanju: ustanovitelj)
ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in
varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Cerkvenjak (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– matična šola Osnovna šola Cerkvenjak,
– enota Vrtec Cerkvenjak.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine
Cerkvenjak.
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II. STATUSNE DOLOČBE

Št.
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za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole ali občinske uprave.

1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cerkvenjak.
Sedež zavoda je: Cerkvenjak 34, Cerkvenjak.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Cerkvenjak.
V sestavo OŠ Cerkvenjak sodijo:
– matična šola Osnovna šola Cerkvenjak z sedežem
Cerkvenjak 34, Cerkvenjak
– enota Vrtec Cerkvenjak, z sedežem Cerkvenjak,
Cerkvenjak.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli, enoti vrtca ali ukine
obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu kot jih določa zakon in ta odlok.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnična šola in enoti vrtca v pravnem prometu
nimata pooblastil.
4. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Cerkvenjak je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Cerkvenjak, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru na registrskem vložku
št. 1/509-00 in prevzema vse pravice in obveznosti navedenega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za šolstvo.

8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet
podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih
določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih potreb
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok na področju naselij Občine Cerkvenjak.
V šolski okoliš matične Osnovne šole Cerkvenjak spadajo naslednja naselja: Andrenci, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh,
Kadrenci, Komarnica, Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci,
Vanetina in Župetinci.
Matična enota je Osnovna šola Cerkvenjak, kjer je
sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno
šolo in v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za
celoten zavod.

III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda so:
M/80.101 - dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, na sredini pečata je grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa je izpisano v zgornjem delu: »Javni
vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod«, v spodnjem delu pa: »Občina Cerkvenjak«. V notranjem krogu
zgornjega dela pa je napis: »Osnovna šola Cerkvenjak«.
Šola ima tudi pečat premera 20 mm, ki je enake oblike in z
enakim napisom, kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.«
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila, katera nanj prenese ravnatelj. Ravnatelj lahko

nje,
– M/80.102 - osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 0/92.61 - obratovanje športnih objektov,
– H/55.51 - storitve menz,
– K/72.60 - druge računalniške dejavnosti,
– K/70.20 - dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– M/80.4 - izobraževanje odraslih,
– K/74.83 - druge poslovne dejavnosti,
– I/60.23 - drugi kopenski potniški prevozi (prevozi z
kombijem),
– O/92.511 - knjižničarska dejavnost,
– O/92.32 - posredovanje, organizacija gledaliških,
glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katerih izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in
program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku določenim z zakonom.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
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Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– sveta staršev vrtca in šole.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične
šole Cerkvenjak in enote vrtca, in sicer:
– štiri člane iz matične šole Cerkvenjak,
– enega člana iz enote vrtca.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci šole neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa
zakon in ta odlok ter pravila šole.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev, in
sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca
enega predstavnika. Postopek predlaganja in volitev kandidatov se uredi s poslovnikom. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat
predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom
njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in
otroka v vrtcu,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z izobraževalnim in
vzgojnim delom v šoli in vrtcu,
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– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju za
opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih
skupnih del,
– odloča o pritožbah v zvezi z pravicami, odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, ki traja več kot eno leto ali drugih
razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o
tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev ni potrebno,
če je pretekel mandat manj kot tretjini članov sveta in je do
izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot
zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v
zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo
se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane zavoda ima učiteljski in vzgojiteljski zbor, najmanj pet delavcev zavoda z
aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Postopek
predlaganja kandidatov s strani učiteljskega in vzgojiteljskega zbora se uredi s poslovnikom. Predlogi kandidatov za
svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21.
dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom
kandidatov je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predla-
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gajo kandidate za člane sveta oziroma podpisi predlagateljev in pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se
predlagajo po enotah zavoda.
Ti kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo
odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz matične enote in iz vrtca po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko
kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole, in enote
vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda kot
je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz matične enote,
podružnične šole in vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja, na enak način
kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora v
30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik
delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic
glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno
pravico v času glasovanja o odpoklicu. Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se
smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
2. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
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– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter
dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev
in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši kot so roditeljski
sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in enote
vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima
naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit na podlagi javnega razpisa.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
ministrom za šolstvo in šport.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski, vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja
v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet
zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
Vodja enote vrtca

telj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

26. člen
Ravnatelja zavoda je istočasno pedagoški vodja enote
vrtca.
Enoto vrtca vodi vodja enote vrtca, ki poleg dela vzgojitelja opravlja še naslednje naloge:

Stran

8972 / Št. 69 / 26. 8. 1999

– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi
učiteljev in strokovni aktiv vzgojiteljev.
28. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenja o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem
oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev šole in svet staršev vrtca. Sveta
staršev zavoda sta sestavljena tako, da ima v svetu šole
oziroma v svetu vrtca, vsak oddelek po enega predstavnika,
ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev šole in vrtca opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in
o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim oziroma vzgojno-varstvenem delom,
– izvoli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod lahko organizira v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri
načrtovanju, spremljanju razvoja zavoda ter pri opravljanju
vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
34. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo,
ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter
opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino
vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu za matično enoto,
vrtec in podružnične šole.
Zavod lahko ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje
določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU

31. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, dajejo
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.

35. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog,
potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in
vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in
pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni
delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter
opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. Znanje sloven-
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skega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in
vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah se
znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju z šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo
prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo
zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje enote vrtca Cerkvenjak, kateri prehajata v sestavo tega zavoda. Zavod samostojno upravlja s
sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi
posli odtujiti nepremično premoženje ali le to obremeniti s
stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega
odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s
premoženjem je odgovoren ustanovitelju.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in
izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih
virov.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva
sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev
in drugimi viri, ki so določeni v zakonu.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz
katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda,
oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega procesa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev kot so nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka ali vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin, in iz drugih virov. Sklad
upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov,
od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet
zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
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VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
40. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu povezan z dejavnostjo, za katero je ustanovljen samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev
s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojne institucije določene z zakonom.
42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije in ustanovitelj.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi akti,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj,
vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
X. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
45. člen
Zavod se lahko za opravljanje skupnih zadev povezuje
z ostalimi zavodi na območju upravne enote. Za ustanavljanje ali združevanje v Skupnosti vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih zavodov si mora zavod pridobiti soglasje
ustanovitelja.
XI. JAVNOST DELA ŠOLE
46. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem
učencev, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
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Starši učencev in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter
vzgojno-izobraževalnemu delu, razen če ravnatelj to izrecno
prepove, če je to v skladu z zakonom ali drugimi predpisi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.
XII. POSLOVNA TAJNOST
47. člen
Ravnatelj ali drugi delavci zavoda morajo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne ali vzgojno-varstvene
dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno
tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
Osebe iz prvega odstavka so odgovorne za varovanje
in uporabo podatkov proti odškodninski in kazenski odgovornosti.

Uradni list Republike Slovenije
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je
pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo ter oblikuje organe zavoda v roku treh mesecev
od uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj zavoda je dolžan v sodelovanju z občinsko
upravo opraviti prevzem enote vrtca in opraviti vse potrebno,
da se bo nemoteno nadaljevalo izvajanje vzgojno-varstvene
in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, najkasneje do 1. 9.
1999.
Vso nepremično in premično premoženje, ki služi namenu izvajanja vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v Občini Cerkvenjak se prenese v upravljanje
Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak
Z ustanovitvijo zavoda le-ta prevzame delavce, ki so bili
na dan 1. 1. 1999 v delovnem razmerju v VVZ Lenart in
razporejeni v enoti vrtca Cerkvenjak.
51. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 64000-12/99
Cerkvenjak, dne 28. julija 1999.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

3440.

Odlok o občinskih cestah

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda Osnovna šola Cerkvenjak (Uradni list RS,
št. 22-24/92, 51/96 in 35/98), ki ga je sprejela Skupščina
občine Lenart z aktom o ustanovitvi št. 013-7/92 z dne 27.
2. 1992 in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
Maribor na registrskem vložku št. 1-00199-00.
Z dnem uveljavitve tega odloka se v skladu z zakonom
in sporazumom o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij med
občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Cerkvenjak, preneha uporabljati na območju Občine Cerkvenjak tudi odlok
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Lenart (Uradni list RS, št. 22 in 24/92 in
51/96), ki ga je sprejela skupščina Občine Lenart.
49. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom in zakonom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena tega
odloka, je lahko imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 24. člena tega odloka pod
pogojem, ki jih določa zakon.
50. člen
Novonastali zavod Osnovna šola Cerkvenjak, mora
uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh
mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je imenovan.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet
občine Cerkvenjak na 6. redni seji dne 28. 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 Cerkvenjak 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.
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II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Cerkvenjak so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
Lokalne ceste v Občini Cerkvenjak v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne krajevne
ceste in krajevne ceste.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Cerkvenjak na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnje teze tega
odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo vaški odbori, in zainteresirane pravne osebe (podjetja
in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Cerkvenjak na predlog
župana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
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 in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Cerkvenjak na predlog
župana.
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9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos 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
odloči Občinski svet občine Cerkvenjak na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(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 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 Občina Cerkvenjak.
12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge in
vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme
Občinski svet občine Cerkvenjak, na predlog župana.
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.
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.
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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 (občinska uprava)
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 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 Cerkvenjak;
– 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 (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 ter programov;
– 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 (občinskem) proračunu.
Občinski svet občine Cerkvenjak 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 zdrževanja.
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 sose-
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dom 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 opravljanja 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 in
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.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
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.
20. 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.
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21. 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.
22. 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 te teze krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in
napeljav.
23. 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 te teze 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.
24. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.
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 Cerkvenjak.
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.
Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih
cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvajanje 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
25. člen
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
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 31. 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
Cerkvenjak.
Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
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.
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.
28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvoza in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je 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
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 (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
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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
(omejitev 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 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.
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 najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja 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, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih
javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o
teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ
(pristojno 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 51. člena 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 kakršnih koli 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 odstav-
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ka, 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 javni poti za kolesarje 3 m,
– pri zbirni krajevni cesti 10 m,
– pri krajevni cesti 8 m.
Določbe tega člena se uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Cerkvenjak.
32. 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 Občina Cerkvenjak, 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 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.
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 uprave)
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 končnih 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 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, vrtanje 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.
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 petnajstih 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
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 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)
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste
določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni 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
površine 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 (pristojne službe občinske uprave) za ceste.
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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.
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 preurejen 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 hudournika in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
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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
upravljalec žičniške naprave.
43. člen
(izkoriščanja kamnin ob občinski cesti)
Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost 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
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
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
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.
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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 kakršne koli
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 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)
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.
Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom
dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih
naprav za odvod vode od cestnega telesa 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 cesti vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
Sosedi ob občinski cesti morajo z ceste ali s pločnika
odstraniti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo z objekta.
2. Ukrepi za varstvo prometa
48. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditve 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 dovoljenje 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.
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Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste in 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
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.
49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
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.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenje, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom
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.
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 in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
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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 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 31. člena
tega odloka.
51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Cerkvenjak 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 predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, 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 pomembnost območja ali naselja
in podobno (turistična in druga obvestila 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.
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 udeležence v prometu
in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem
se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda 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 Cerkvenjak. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
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53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselij)
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opraviti 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 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)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravice 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.
Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka te teze, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zdrži njene
izvršitve.
V zadevah iz 5. točke prvega ostavke tega člena, ko je
zaradi neposredno 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
osebe;
– 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 zemljišča 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.
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 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.
Stroške inšpekcijskega postopke (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)
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. Brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31.
člena).
2. Brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
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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 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 (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 dela pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi 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 vozišča (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 ter snega ali ledu, ki je zdrsnil na pločnik ali občinsko cesto 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).
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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).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
59. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT 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 300.000 SIT 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 25. člena).
2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del
ob morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT 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 300.000 SIT 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 23. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT 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 investitorja oziroma upravljavcev drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).
IX. 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
(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.
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64. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesti vsuje
sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
65. 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), 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, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
66. 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.
67. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dosedanji občinski odloki o lokalnih in nekategoriziranih cestah.
68. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401/99
Cerkvenjak, dne 28. julija 1999.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM
3441.

Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških
odborov Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 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) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine
Črna na Koroškem na 7. redni seji dne 22. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov
Občine Črna na Koroškem

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območjih posameznih naselij se v občini ustanovijo
kot posvetovalna telesa vaški odbori.
2. člen
Vaški odbori se ustanovijo za področje naslednjih naselij: Črna, Bistra, Javorje, Ludranski vrh, Koprivna, Podpeca, Topla. Odbor šteje pet članov iz naselja, za katerega se
ustanovi.
Člane vaških odborov evidentirajo krajani na zboru občanov, politične stranke in nestrankarska lista.
Člane odborov imenujejo in razrešujejo na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, za katero je
odbor ustanovljen.
Predsednika predlaga komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Mandat članov vaških odborov se konča istočasno kot
mandat članov občinskega sveta.
3. člen
Člani vaških odborov sodelujejo s člani občinskega
sveta, preko katerih dajejo predloge, pobude in pripombe:
– sodelujejo pri izvajanju komunalnih akcij na njihovem
območju,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja,
– seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja in varstva prostora,
– nudijo pomoč pri pridobivanju soglasij za opravljanje
raznih komunalnih del,
– izvajajo druge naloge in aktivnosti na področju vaške
skupnosti v skladu in interesi občanov in občinskega sveta.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi vaških odborov
niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni
občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo.
4. člen
Odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na
kateri je navzoča večina članov, z večino glasov navzočih
članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji odbora, vendar
nima pravice glasovanja.
Predsednik odbora mora sklicati sejo najmanj enkrat
na leto oziroma večkrat v primeru, če je to potrebno.
Za delovanje odbora se smiselno uporabljajo določbe
poslovnika občinskega sveta.
5. člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
vaške odbore, če ugotovi, da odbor ne opravlja svojih nalog,
da ni kandidatov za člane odborov oziroma, da občani posameznega naselja ne izkažejo interesa.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 015-03-2/99
Črna na Koroškem, dne 13. avgusta 1999.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.
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DOLENJSKE TOPLICE
3442.

Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 81/94 in 56/98), 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 10. in 17. člena
statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 7. seji dne
5. 8. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
1999
1. člen
S proračunom Občine Dolenjske Toplice za leto 1999
(v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo
sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dolenjske
Toplice.
2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki
314,541.000 SIT
– odhodki
314,541.000 SIT
b) Račun financiranja
– prihodki
0 SIT
– odhodki
0 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in
računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad se nameni 0,5% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov (stalna proračunska rezerva).
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Dolenjske Toplice. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Pri izvrševanju proračuna se smiselno uporabljajo določila členov 107, 108, 109, 110 in 111 statuta Občine
Dolenjske Toplice.
6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja
proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.
Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna
prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
7. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog in sicer ob
polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
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Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, tajnik občine ali
nadzorni odbor.
8. člen
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po periodičnih obračunih.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999 dalje.
Št. 277/99
Dolenjske Toplice, dne 5. avgusta 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

GORENJA VAS-POLJANE
3443.

Sklep o razpisu referenduma za sofinanciranje
rekonstrukcije in asfaltiranja javnih poti v Stari
Oselici, Podjelovem brdu, Lanišah in Hobovšah
pri Stari Oselici

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US, 38/96 in 43/96 – odl. US) in 37. člena statuta Krajevne skupnosti Sovodenj, je Svet krajevne skupnosti Sovodenj na 3. seji dne 21. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za sofinanciranje
rekonstrukcije in asfaltiranja javnih poti v Stari
Oselici, Podjelovem brdu, Lanišah in Hobovšah
pri Stari Oselici
1. člen
Razpiše se delni referendum za rekonstrukcijo in asfaltiranje krajevnih cest:
– Stara Oselica–Zapotok, Vrhovc, Bukovčen;
– Podjelovo brdo–Ragarce, odcep Tajnik;
– Laniše–Podosojnice, Matevžin;
– Hobovše–Započival–Travnk.
2. člen
Samoprispevek se uvede za krajane, uporabnike cest,
ki so navedene v 1. členu in za lastnike nepremičnin na teh
območjih, ki nimajo tam stalnega bivališča.
Seznam se nahaja v evidenci KS Sovodenj.
3. člen
Posamezno gospodinjstvo plača samoprispevek v višini, ki je določena z razdelilnikom v KS. Razdelilnik se hrani v
evidenci KS Sovodenj.
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Zavezanci se lahko sami odločijo o tem, v koliko obrokih bodo poravnali svojo obveznost, vendar morajo vse obveznosti poravnati do 31. 12. 2003.
4. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov (15. člen zakona o samoprispevku, Uradni
list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek je razpisan za dobo od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2003.
6. člen
Za postopek glasovanja za izvedbo delnega referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US, 38/96 in 43/96 – odl. US).
7. člen
Volilna komisija KS Sovodenj bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in izdala poročilo o
izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu RS. Glasovali bodo uporabniki cest, ki so navedene v 1. členu tega
razpisa.
8. člen
Na delnem referendumu za uvedbo samoprispevka, ki
bo dne 3. 9. 1999, v sejni sobi gasilskega doma v Sovodnju, se glasuje tajno, z glasovnico, na kateri je naslednje
besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ
Na delnem referendumu za uvedbo samoprispevka za
sofinanciranje asfaltiranja krajevnih cest Stara Oselica, Podjelovo brdo in Laniše glasujem:
ZA

PROTI
pečat KS Sovodenj

Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec(ka)
z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma se obkroži PROTI,
če se glasovalec(ka) z uvedbo samoprispevka ne strinja.
9. člen
Sredstva, zbrana s tem samoprispevkom, so namenska in se bodo uporabila izključno za izvajanje del, navedenih v 1. členu. Evidenca zbranih sredstev se vodi za vsak
odsek posebej.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet krajevne skupnosti Sovodenj.
Svet KS Sovodenj poroča o realizaciji programa in o
porabi sredstev zavezancem na krajevno običajen način.
11. člen
Zavezancem se plačani zneski posebnega samoprispevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Sovodenj, dne 21. julija 1999.
Predsednik
Sveta KS Sovodenj
Janez More l. r.

HODOŠ
3444.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Hodoš

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Hodoš
(Uradni list RS, št. 13/99) in v skladu z uredbo o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št.
24/98, 56/98) je Občinski svet občine Hodoš na 6. redni
seji dne 24. 6. 1999 na predlog župana sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Hodoš
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 Hodoš.
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.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Hodoš ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Hodoš,
s sedežem na Hodošu št. 52 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,

Uradni list Republike Slovenije
– 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,
– normativnopravnih 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;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativnopravnih 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.
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, ki spadajo v to področje.
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;
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– prijavlja 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, javne zavode in javna podjetja, ki jih je ustanovila občina in
druge proračunske porabnike;
– 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 opravi 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;
– 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.
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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:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanja zelenih površin;
– vzdrževanja in urejanja pokopališč;
– urejanja javnih tržnic;
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s 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.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
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 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;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
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Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj srednjo strokovno
izobrazbo.
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 tajnik občine.
24. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
25. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
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
26. člen
Župan Občine Hodoš v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Hodoš, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 1/96).
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 180/99
Hodoš, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.
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3445.

Odlok o taksah za priključitev na javno
vodovodno omrežje v Občini Hodoš

Na podlagi 14. člena zakona o komunalnih dejavnostih
(Uradni list RS, št. 8/82) ter 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah, je Občinski svet občine Hodoš na 6. redni seji dne 24. 6. 1999 sprejel

ODLOK
o taksah za priključitev na javno vodovodno
omrežje v Občini Hodoš
1. člen
S tem odlokom se določajo višine taks, ki jih morajo
plačati investitorji pred nameravano gradnjo in priključitvijo
na javno vodovodno omrežje v Občini Hodoš.
2. člen
V Občini Hodoš so skupine občanov iz lastnih virov in iz
virov krajevne skupnosti izgradile javno vodovodno omrežje,
na katero so priključeni določeni porabniki v občini.
3. člen
Ker so vodni viri naravno bogastvo in je za izkoriščanje
le teh potrebna koncesija, se uporaba vodnih virov iz prejšnjega člena tega odloka na območju Občine Hodoš smatra
kot družbena last in pravica razpolaganja z vodnimi viri pripada Občini Hodoš.
4. člen
Skupine občanov, ki so si iz naslova lastnih virov izgradili javno vodovodno omrežje, imajo pravico do uporabe teh
vodnih virov ob upoštevanju vseh zakonskih predpisov v tej
zvezi.
5. člen
Na obstoječe in izgrajeno javno vodovodno omrežje v
Občini Hodoš, se lahko na to omrežje, ob plačilu pristojbin
oziroma taks, priključijo gospodinjstva, organizacije s storitveno in drugo dejavnostjo, stanovanjske enote v bloku,
družbene dejavnosti, industrijski in drugi obrati in vsi drugi
zainteresirani za priključitev.
6. člen
Takse za priključitev na javno vodovodno omrežje so:
– Individualna stanovanjska hiša 100.000 SIT,
– Enota dvojčka in vrstne hiše (posamezno) 100.000
SIT,
– Stanovanjska enota v bloku 100.000 SIT,
– Počitniška hiša in zidanica 100.000 SIT,
– Storitvena dejavnost (gostilne, trgovine in drugo)
200.000 SIT,
– Družbene dejavnosti (šole, zavodi, vrtci in drugo)
200.000 SIT,
– Industrija, podjetja,
· brez uporabe tehnološke vode 300.000 SIT,
· z uporabo tehnološke vode 400.000 SIT,
– Obrtne delavnice 200.000 SIT,
– Gospodarska poslopja, kmetijsko dejavnost 100.000
SIT,
– poslovni prostori v stanovanjski hiši 100.000 SIT,
– individualna stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem namenjeno za kmetijsko dejavnost 100.000 SIT.
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7. člen
Občinski svet ima pravico do valorizacije vseh taks za
priključitev na javno vodovodno omrežje, če oceni, da jih je
potrebno uskladiti.
8. člen
Zavezanci plačujejo takso za priključitev na javni vodovod pred izdajo soglasja gradbenega dovoljenja.
Prispevek se plača na žiro račun občine.
V taksah so zajeti stroški izdaje soglasja za priključitev
na vodovodno omrežje.
9. člen
Zavezanci za plačilo takse v Občini Hodoš, ki celotnih
stroškov za priključitev na javno omrežje ne bi zmogli plačati, lahko pred nameravano priključitvijo vložijo vlogo za oprostitev delnega ali celotnega plačila takse (upokojenci in invalidi, družine s podpovprečnimi dohodki).
Ob podaji take vloge, morajo k vlogi priložiti dokazila iz
katerih je razvidno kakšne dohodke imajo in njihova višina.
Posebej morajo dokazati katastrski dohodek gospodinjstva
ali lastništvo drugih premičnin in nepremičnin.
10. člen
Ob podaji vloge so oproščeni plačila takse tisti zavezanci, kateri želijo premestiti priklop vodovodnega omrežja
na drugo lokacijo (nadomestna gradnja).
Če je nadomestna lokacija na takšnem mestu, kjer ni
izgrajeno vodovodno omrežje, vsak posameznik nosi vse
stroške do priklopa glavnega voda.
11. člen
Vloge iz 10. in 11. člena tega odloka dostavijo na
sedež občine, kjer jih pregleda za to pooblaščena komisija
in o vlogah poda mnenje občinska uprava, katera izda pismeno odločbo.
V odločbi mora biti opredeljeno ali je določen prosilec
upravičen do zmanjšanja takse in v kolikšnem znesku.
12. člen
Kolikor se prosilec z odločbo občinskega sveta ne
strinja, lahko vloži v 8 dneh ugovor na urad župana občine,
kateri mora obravnavati in izdati odločbo najkasneje v
30 dneh.
Odločba župana je dokončna in zoper to odločbo ni
možno uporabljati pravnih sredstev.
13. člen
Upravljalec je dolžan dati soglasje za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži ustrezno lokacijsko
dovoljenje za novogradnjo in če to dopuščajo razpoložljive
kapacitete vodovodnih virov in propustnost omrežja.
14. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno
omrežje mora upravljalec upoštevati:
– minimalne odmike vseh novogradenj od vodovodnega omrežja
– konkretne pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom novogradenj
– določitev trase, globine in profila piključne cevi
– določitev profila vodomera in priklopnega voda
– določitev lokacije, oblike in velikosti vodovodnega
jaška

Stran

8990 / Št. 69 / 26. 8. 1999

– križanje podzemnih komunalnih vodovodov in drugih
objektov z vodovodnim omrežjem
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer se
predvideva trasa priključnega cevovoda.
15. člen
Vsak investitor novogradnje, uporabnik mora predložiti
k vlogi za izdajo soglasja naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko dovoljenje za novogradnjo,
– opis sprecifičnosti objekta,
– projekt in sheme instalacij (na vpogled).
Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljalca za vse
gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki vplivajo na dobavo
vode.
16. člen
Uporabniki nosijo vse stroške od zaželjnega priklopa
pa do glavnega vodovodnega omrežja. Priključek je del
omrežja, ki ga plača uporabnik in le tega tudi prenese upravljalcu vodovoda v nadzor.
17. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsak objekt uporabnika posebej upoštevaje velikost in namembnost objekta, ki
se priključuje na vodovodno omrežje. Vse vodovodne priključke je upravljalec dolžan voditi v katastru komunalnih
naprav.
Začasni ali provizorični priključek na javno vodovodno
omrežje (gradbišče) mora uporabnik odstraniti v skladu z
izdanim soglasjem upravljalca.
18. člen
Vsa dela na javnih vodovodnih ali hišnih priključkih
vključno na vodomerih izdaja in nadzira upravljalec oziroma
od upravljalca pooblaščena oseba.
19. člen
Pri novogradnji je dovoljena postavitev vodomera le v
kletni prostor, izjemoma pa v poseben prostor, ki je vedno
dostopen.
Pri izdaji soglasja mora biti določena postavitev vodomera.
Prostor, v katerem je vgrajen vodomer mora biti dostopen upravljalcu vodovoda.
20. člen
Vodomer namesti upravljalec vodovoda, kateri določi
tudi tip in velikost vodomera. Vodomeri so sestavni del priključka, namenjeni pa so za obračun porabe vode.
Vsak vodomer mora imeti vtisnjeno kontrolo meril od
pristojnega urada za kontrolo meril iz plemenitih kovin. Dela
z nameščanjem in premeščanjem vodomerov, kot tudi nadzor, lahko opravlja samo dobavitelj pitne vode.
21. člen
Stroški kontrole, popravila in namestitve zamenjave bremenijo uporabnika, kakor tudi popravilo okvar, ki nastanejo
na priključku ali vodomeru.
22. člen
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali vodomeru takoj prijaviti upravljalcu vodovoda. Uporabnik lahko
vsak čas sam zahteva kontrolo točnosti vodomera na lastne
stroške.
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NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata občinska
uprava in izvajalec oskrbe s pitno vodo.
24. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznujejo za prekršek, pravne osebe in posamezniki, ki
kršijo določila 1., 6., 9. in 19. člena tega odloka.
25. člen
Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 100.000 SIT se
kaznujejo za prekrške, pravne osebe in posamezniki, ki so
že priklopljeni na vodovodno omrežje, medtem pa je prišlo
do spremembe iz 6. člena tega odloka in niso pridobili
predhodno pismeno soglasje s strani občine in s strani
upravljalca vodovoda.
26. člen
Sredstva iz naslova taks se uporabljajo izključno za
razširjeno reprodukcijo vodovodnega omrežja, za katero je
bila plačana taksa v okviru proračuna Občine Hodoš.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, prenehajo veljati vsi
dosedanji sklepi in odloki, o taksah za priključitev na javno
vodovodno omrežje na območju Občine Hodoš.
28. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS,
uporablja se od 1. 6. 1999 dalje.
Št. 175/99
Hodoš, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

3446.

Pravilnik o finančnih intervencijah programa za
pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97)
in 16. člena statuta Občine Hodoš je Občinski svet občine
Hodoš na 6. redni seji dne 24. 6. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah programa za
pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999 v
Občini Hodoš
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu - pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
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– iz sredstev proračuna Občine Hodoš za program
ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Hodoš,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane
in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Hodoš se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših semen, sadik, plemenskih
živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje
poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno bivališče v Občini Hodoš, ter imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Hodoš.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot:
regresi, premije, podpore in dotacije.
7. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih
sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih
interventnih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
8. člen
1. Nakup plemenskih telic in obnova lastne plemenske
črede - regres.
Namen ukrepa: izboljšanje proizvodnje mleka in mesa
s spodbujanjem obnove črede plemenskih krav s kakovostnimi plemenskimi brejimi telicami.
Višina regresa: 17.000 SIT po posamezni plemenski
živali.
Plemenske živali morajo biti kupljene preko Živinorejske selekcijske službe Slovenije ali pa jih rejec vzredi doma.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženimi dokumenti (potrdilo o pripustu in potrdilo ŽVZ).
2. Prašičereja – regres
Namen ukrepa: spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem
prašičev.
– nakup brejih plemenskih mladic 7.000 SIT po posamezni plemenski živali,
– nakup plemenskih merjascev 10.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjeni
selekcijskih razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih.
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Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
3. Analiza krme – regres
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunu krmnih
obrokov.
Višina regresa: 4.000 SIT po vzorcu.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom. Vzorce mora vzeti Kmetijska svetovalna
služba ŽVZ Murska Sobota.
4. Analiza zemlje – regres
Namen: analiza zemlje kot pomoč pri izračunu za gnojenje zemlje.
Višina regresa: 2.000 SIT po analizi.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom. Analizo mora vzeti Kmetijska svetovalna
služba ŽVZ Murska Sobota.
5. Apnenje zemlje – regres
Namen ukrepa: izboljšanje strukture tal.
Višina regresa: 4 SIT/kg v vrečah, 2,50 SIT/kg v razsipnem stanju.
Nakup mora biti opravljen do 30. 11. 1999.
Največja dovoljena količina na enega proizvajalca kmetijske proizvodnje je 3.000 kg.
6. Spomladanska setev - nakup semenske koruze (regres)
Namen: spodbujanje uporabe kakovostnega semena
koruze.
Višina regresa: 1.800 SIT/ha (to je 75.000 zrn/ha).
Regres se koristi v trgovinah na območju Pomurja.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 5. 1999.
7. Jesenska setev – nakup semenske pšenice, rži,
ječmena (regres)
Namen: spodbujanje uporabe kakovostnega semena
pšenice, rži, ječmena za doseganje večjih hektarskih pridelkov.
Višina regresa : 20 SIT/ kg semena.
Regres se koristi v trgovinah na območju Pomurja.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 11. 1999.
8. Sofinanciranje nakupa kvalitetnih trsnih cepljenk
Namen: spodbujati pridelavo kakovostnih vin.
Višina regresa: 50 SIT/kom.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
Sofinancira se nakup kvalitetnih trsnih cepljenk najmanj 50 kom do 300 kom/proizvajalca.
9. Regresiranje nakupa sadnih sadik
Namen: spodbujati pridelavo kakovostnega sadja.
Višina regresa: 200 SIT/kom.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
Sofinancira se nakup sadnih sadik najmanj 50 kom do
80 kom /proizvajalca.
10. Ureditev pašnikov
Namen ukrepa: omogočiti pomoč živinorejskim proizvajalcem ureditev pašnika za krave molznice.
Višina regresa: 20.000 SIT/ha.
Posameznik lahko pridobi sredstva za ureditev največ
1 ha pašnika.
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Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom za nakup materiala za ureditev
pašnika.
11. Raziskovalne naloge
Namen ukrepa: sofinanciranje raziskovalnih nalog za
področje Občine Hodoš.
Višina sofinanciranja: skupna višina sredstev za leto
1999 je 100.000 SIT.
Prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine.
O vlogah odloča odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
turizem, komunalo, urbanizem, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
12. Čebelarji
Namen ukrepa: spodbujanje čebelarske dejavnosti.
Višina sofinanciranja: 1000 SIT/panj. Največ 5 panjev
na posameznika.
Prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine.
Količino panjev posameznika je potrebno spomladi prijaviti.
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III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane za leto 1999 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od
1. 1. 1999.
Št. 174/99
Hodoš, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

KOMEN
3447.

Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1999

13. Zdravljenje kroničnega mastitisa
Namen ukrepa: spodbujanje pridelave kakovostnega
mleka.
Višina sofinanciranja 1.500 SIT/kravo enkrat v tekočem letu.
Prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine.

Na podlagi 29. 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 spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98) ter 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji
dne 5. 8. 1999 sprejel

14. Testiranja škropilnic
Namen ukrepa: spodbujanje k enakomerni uporabi
zaščitnih sredstev v kmetijstvu.
Višina sofinanciranja: 50 %/škropilnico.
Račune je potrebno dostaviti na upravo občine.

ODLOK
o proračunu Občine Komen za leto 1999

15. Sofinanciraje zavarovanja poljščin
Namen ukrepa: spodbujanje pridelovalcev poljščin k
čim večjemu zavarovanju poljščin (žitarice, koruza, sladkorna pesa).
Višina sofinanciranja: 1.500 SIT/ha.
Do sofinanciranja zavarovanja imajo pravico tudi pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo sedež
v Občini Hodoš.
Višina sofinanciranja za pravne osebe 1.500 SIT/ha.
Skupaj največ 50 ha.
16. Sofinanciranje pridelave sladkorne pese
Namen ukrepa: spodbujanje pridelovalcev k čim večjemu pridelovanju sladkorne pese.
Višina sofinanciranja je 5.000/ha.
9. člen
Zahtevki iz 8. člena tega pravilnika pod zaporednimi
številkami 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16
morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 30. 11.
1999.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali
hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota in davčna številka
zavezanca.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
10. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan).
Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, komunalo, urbanizem, varstvo
okolja in gospodarske javne službe skupno z Občinsko upravo občine Hodoš.

1. člen
Proračun Občine Komen za leto 1999 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Komen.
2. člen
Proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
Presežek leta 1998
9,951.213
A) bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki
357,896.455
II. odhodki
378,647.668
III. proračunski primanjkljaj
- 20,751.213
B) račun finančnih terjatev in naložb
/
IV. prejeta vračila danih posojil in kapit. deležev
/
V. dana posojila in povečanje kapit. deležev
/
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV – V)
/
C) račun financiranja
VIII. zadolževanje proračuna
23,000.000
IX. odplačilo dolga
12,200.000
X. neto zadolževanje (VII – VIII)
10,800.000
XI. zmanjšanje denarnih sredstev (VII-X)
- 9,951.213
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
in njihova razporeditev so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, bilanci finančnih naložb in terjatev in na računu
financiranja, ki sta sestavni del odloka.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad
odvaja 0,5%. Izločanje sredstev v rezervni sklad se pravilo-
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ma izvaja mesečno najkasneje do 31. decembra 1999.
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo skladno
z zakonom o financiranju občin in občinskim statutom. O
uporabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi
posledic izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša,
požar, potres in druge naravne nesreče odloča občinski
svet.
4. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z
likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim
aktom ne določi drugače.

Št.

12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela, storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, kot to velja za uporabnike
republiškega proračuna.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS,
uporablja se od 1. 1. 1999.
Št. 06202-017/99
Komen, dne 5. avgusta 1999.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so
potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk
posameznega področja proračuna. O prerazporeditvi odloča župan. O prerazporeditvi sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu najkasneje v roku treh mesecev.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
8. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v
posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
9. člen
Za realizacijo obveznosti proračuna se občina lahko
zadolži do 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred
začetkom zadolževanja. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih
prihodkov.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
10. člen
Knjigovodske listine, ki so osnova za izvrševanje proračuna morajo biti pred izplačilom iz proračuna preverjene in
podpisane od pooblaščene osebe.
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje
premalo predvidenih odhodkov; o porabi obvesti občinski
svet,
– uporabi rezervnega sklada za premeščanje likvidnostnih težav,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve realne vrednosti.
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3448.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Komen

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) ter 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS,
št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji dne 5. 8.
1999 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Komen
1
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Komen v
sestavi:
– predsednica: Patricija Furlan, univ. dipl. prav., roj.
1971, Sveto 61,
– namestnica predsednice: Adrijana Konjedič, jur., roj.
1952, Tomačevica 52,
– član: Marino Pangos, univ. dipl. prav., roj. 1967,
Brestovica 44,
– namestnik: Majda Slavec, roj. 1945, Komen 1/b,
– član: Bruna Ščuka, roj. 1956, Štanjel 92,
– namestnik: Jožef Budal, roj. 1937, Komen 134/a,
– član: Davorin Adamič, roj. 1961, Zagrajec 11,
– namestnica: Marija Ukmar, roj. 1962, Štanjel 151/a.
2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Komen, Komen 126/a.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03203-04/99
Komen, dne 5. avgusta 1999.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.
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KRIŽEVCI
3449.

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 1999

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena
statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 8. redni seji dne 22. 7. 1999
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Križevci za leto 1999
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 1999, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Križevci.
2. člen
Proračun Občine Križevci za leto1999 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
v 000 SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (I–II)
B) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII–IX)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sred. na rač. (III–X)

263.928
258.328
5.600

5.600
–5.600
0

3. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega
proračuna.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer le do višine
sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.
5. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področje, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega
porabnika, se lahko na predlog župana s soglasjem občinskega sveta zmanjša ali poveča obseg sredstev, ki so za
delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu.
V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo
sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko
vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna
nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega
sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.

6. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če
zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.
Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih
programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v prejem Občinskemu
svetu občine Križevci.
7. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v skladu z zakonom
in statutom.
8. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance
prihodkov in odhodkov navedenih v 2. členu tega odloka.
Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine Križevci za posamezni primer uporabi sredstva stalne
proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom
zakona o financiranju občin.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine,
ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi
proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Odloča tudi o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
10. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Križevci. O
zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance RS.
11. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
12. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
13. člen
V primeru, da občinski proračun za prihodnje proračunsko leto ni sprejet v tekočem proračunskem letu, se
javna poraba občine v prihodnjem letu začasno financira po
proračunu za tekoče leto in se pri izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
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Št.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-02/99
Križevci, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

3450.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega
zavoda na področju vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v Občini Križevci

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96),
8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Križevci na 8. seji dne 22. 7. 1999
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na
področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v
Občini Križevci
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi 62. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) so vzgojno-izobraževalni zavodi v Občini Ljutomer po 1. 4. 1991 nadaljevali delo kot javni zavodi, pod
pogoji, kot so bili vpisani v sodni register; premoženje zavodov, ki je bila družbena lastnina v upravljanju, je postala
lastnina ustanovitelja teh zavodov, razen za premoženje, ki
je z zakonom posebej opredeljeno.
2. člen
Ta odlok določa:
– ustanovitelja zavoda;
– statusne določbe: ime in sedež zavoda, dejavnost
zavoda in šolski okoliš zavoda;
– organe zavoda;
– sredstva za delovanje zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v javnem
prometu;
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za
obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
zavod;
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti
ustanovitelja.
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ževci pri Ljutomeru 11 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj).
III. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Osnovna šola Križevci, p.o., nadaljuje z delom kot javni
zavod.
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Križevci, p.o.
Sedež zavoda: Križevci 16/b, Križevci pri Ljutomeru.
Dejavnost zavoda:
– M/80.120 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– M/80.422 drugo izobraževanje,
– H/55.510 priprava in dostava hrane (šolska kuhinja),
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511 dejavnost knjižnice,
– O/92.61 obratovanje športnih objektov.
Šolski okoliš: Boreci, Bučečovci, Berkovski Prelogi,
Berkovci, Dobrava, Gajševci, Grabe, Iljaševci, Logarovci,
Lukavci, Ključarovci, Križevci, Kokoriči, Stara Nova vas,
Vučja vas, Zasadi.
Učenci iz vasi Šalinci, Krištanci, Grlava Krajevna skupnost Šalinci, Grlava, Krištanci v Občini Ljutomer iz šolskega
okoliša Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer se v skladu s
podpisanim dogovorom, št. 64-6/99-1057 z dne 15. 6.
1999 med Občino Ljutomer in Občino Križevci ter Krajevno
skupnostjo Šalinci, Krištanci, Grlava redno vpisujejo in obiskujejo Osnovno šolo Križevci v Občini Križevci.
Dogovor, št. 64-6/99-1057 z dne 15. 6. 1999 je kot
priloga sestavni del tega odloka.
V okviru javnega zavoda se ustanovi vzgojnovarstvena
enota vrtca za potrebe navedenega šolskega okoliša.
5. člen
Vsi šolski okoliši so zarisani v kartografskih prikazih
Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in so priloga ustanovitvenega akta.
6. člen
Zavod lahko na podlagi zakona opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost za vpisane otroke v vrtce in osnovne šole
iz drugih mejnih šolskih okolišev, če zaradi teh vpisanih
otrok ni potrebnih dodatnih finančnih sredstev ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda

II. USTANAVLJANJE ZAVODA
3. člen
Ustanovitelj javnega zavoda za potrebe vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci je Občina Križevci, Kri-

8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
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Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
članov občinskih organov, občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojnovarstvenega okoliša ali delavcev občinske uprave.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok.
Zavod voli svojih pet predstavnikov tako, da so enakomerno zastopani vsi delavci vseh organizacijskih enot in
podružnic, kot sledi:
Osnovna šola Križevci volijo:
– tri pedagoško-strokovne delavce šole,
– vzgojitelja enote vrtca,
– administrativno-tehničnega delavca zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev zavoda (dva iz šole, enega in enote vrtca).
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni
seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana
sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok, učencev oziroma varovancev
v zavodu.
9. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje
15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo
se imenuje za dobo 4 let.
10. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
11. člen
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori v sestavi
predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih
namestnikov, ki jih imenuje volilna komisija za vsake volitve
posebej. Člani in namestniki volilne odbora morajo imeti
aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člana
sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
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Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah po abecednem redu priimkov, z navedbo,
koliko kandidatov se voli izmed kandidatov učiteljev, vzgojiteljev, svetovalnih delavcev ter administrativno-računovodskih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih
je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
12. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda in posameznih
enot oziroma podružnic šole. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so
dobili največ število glasov. Če sta dva kandidata dobila
enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno
dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev v upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja
in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
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– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– hospitira pri delu učiteljev in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki), govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinskih
odgovornostih delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko določene pogoje.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z
Ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred
imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja. Mandat ravnatelja traja 4 leta. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.
15. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
16. člen
V zavodu se lahko v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti. Pomočnik ravnatelja na podlagi predhodnega mnenja
učiteljskega zbora imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja
vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.
17. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje
ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje
pristojnosti:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje šole z učenci in starši,
– obvešča starše o delu enote,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.
3. Strokovni organi
18. člen
V zavodu se oblikujejo strokovni organi: učiteljski zbor,
vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in razrednik, po
potrebi pa tudi drugi organi.

Št.
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V zavodu koordinira delo ravnatelj s pomočnikom ravnatelja in vodjem organizacijske enote.
4. Svet staršev
19. člen
Za uresničitev interesa staršev se v zavodu oblikuje
svet staršev, kot posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
20. člen
Pristojnosti, postopek izvolitve oziroma imenovanje in
način dela organov iz 7. člena tega odloka določa statut
zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA
21. člen
Sredstva za izvajanje programov vrtca in osnovnošolskega izobraževanja po tem odloku zagotavlja ustanovitelj
na podlagi republiških standardov in normativov zagotovljenega programa in dogovorjenih kriterijev in meril v občini za
dodatnimi programi, tj. neomejena subsidiarna odgovornost
ustanovitelja.
22. člen
Zavod lahko pridobi sredstva še z opravljanjem drugih
nalog v zvezi z izvajanjem osnovne dejavnosti.
23. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodkom, ki ga ustvari
z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa z upoštevanjem meril in kriterijev, krije
ustanovitelj, vendar le v okviru odgovornosti za materialno
poslovanje zavoda, ki jih ima na podlagi zakona in tega
odloka.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Križevci
uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Med nepremičnine zavoda Osnovne šole Križevci (podatki iz zemljiške knjige) spadajo v k.o. Križevci:
– parc. št. 36/1 gospodarsko poslopje,
– parc. št. 36/1 funkcionalni objekt,
– parc. št. 36/1 dvorišče,
– parc. št. 36/4 pot,
– parc. št. 36/10 igrišče,
– parc. št. 36/11 cesta,
– parc. št. 36/12 poslovna stavba,
– parc. št. 36/15 poslovna stavba,
– parc. št. 39/1 športna steza,
– parc. št. 39/3 njiva,
– parc. št. 42/2 travnik,
– parc. št. 42/2 igrišče,
– parc. št. 45/3 travnik,
– parc. št. 45/6 njiva.
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Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju
ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne
potrebuje odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem iz prvega
odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod je pravna oseba.
V pravnem prometu s tretjimi osebami ima zavod vsa
pooblastila. Zavod za svoje obveznosti odgovarja s popolno
odgovornostjo z vsemi sredstvi s katerimi lahko razpolaga.
26. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad
strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, določen z zakonom, nadzor nad namensko porabo sredstev pa pristojni
občinski upravni organ.
27. člen
Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem
mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
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dobe ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
dva mandata in ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, ki
ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na
določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje
pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma
drugega odstavka 28. člena tega odloka in ima na dan
uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do
starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne
glede na določbe prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradni list
RS, št. 18/92), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradni
list RS, št. 50/92, 72/95 in 35/96).

Splošni akti zavoda
28. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normalno, urediti svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne
akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti zavoda ne smejo biti v neskladju s tem
odlokom.
29. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda in ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti
svojo organizacijo in oblikovati organe šole v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku določenim s tem odlokom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi,
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena
tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma najkasneje v dveh letih
po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI) srednjo izobrazbo, 25 let delovne

32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 64-6/99
Križevci, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

3451.

Odlok o o občinskem prazniku Občine Križevci

Na podlagi 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), 5. in 15. člena statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci
na 1. izredni seji dne 19. 8. 1999 sprejel

ODLOK
o občinskem prazniku Občine Križevci
1. člen
Občina Križevci ima svoj občinski praznik.
2. člen
Praznik Občine Križevci je 8. september. Na ta dan so
kmetje prirejali tako imenovano preizkušnjo konj in ta dan je
bil kmečki praznik. Te preizkušnje konj so bile vsako leto
obsežnejše in privlačnejše in so počasi prerasle v konjske
dirke.
3. člen
Občina Križevci obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja.
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Št.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-08/99
Križevci, dne 19. avgusta 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

KRŠKO
3452.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Krško za leto 1998

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 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 13. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in
16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 8. seji dne 22. 7. 1999
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za
leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za
leto 1998, ki obsega tudi račun financiranja in račun sredstev stalne proračunske rezerve Občine Krško.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki občinskega proračuna
po zaključnem računu 1998 znašajo:
SIT

1. Proračun
– prihodki
– odhodki
– presežek prihodkov
2. Račun financiranja
– prihodki
– odhodki
– primanjkljaj
3. Povečanje sredstev na računu
4. Stalna proračunska rezeva
– prihodki
– odhodki
– presežek prihodkov

3.014,457.536,12
2.936,070.762,00
78,386.774,12
0,00
54,384.890,00
54,384.890,00
24,001.884,12
31,295.443,79
27,216.454,60
4,078.989,19

3. člen
Odhodki računa za financiranje bremenijo prihodke
proračuna, presežki prihodkov iz 2. člena tega odloka pa se
prenesejo v proračun Občine Krško za leto 1999.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter prikaz razporeditve
sredstev proračuna po uporabnikih – posebni del – sta
sestavni del tega odloka.
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5. člen
Sestavni del tega odloka so tudi zaključni računi krajevSIT
nih skupnosti, ki obsegajo:
1. Krajevna skupnost Brestanica
– prihodki
13,134.890,62
– odhodki
13,439.122,61
– primanjkljaj prihodkov
–304.232,29
2. Krajevna skupnost Dolenja vas
– prihodki
14,351.647,72
– odhodki
11,885.647,09
– presežek prihodkov
2,466.000,63
3. Krajevna skupnost Gora
– prihodki
4,471.160,43
– odhodki
1,182.760,29
– presežek prihodkov
3,288.400,14
4. Krajevna skupnost Koprivnica
– prihodki
9,288.798,67
– odhodki
8,305.402,10
– presežek prihodkov
983.396,57
5. Krajevna skupnost Kostanjevica
– prihodki
14,242.603,40
– odhodki
11,019.603,70
– presežek prihodkov
3,222.999,70
6. Krajevna skupnost Krško
– prihodki
45,716.548,89
– odhodki
41,148.340,31
– presežek prihodkov
4,568.208,58
7. Krajevna skupnost Krško polje
– prihodki
9,675.470,74
– odhodki
6,214.829,64
– presežek prihodkov
3,460.641,10
8. Krajevna skupnost Leskovec
– prihodki
10,818.632,62
– odhodki
9,499.092,82
– presežek prihodkov
644.539,80
9. Krajevna skupnost Podbočje
– prihodki
15,639.059,19
– odhodki
12,578.856,05
– presežek prihodkov
3,060.203,14
10. Krajevna skupnost Raka
– prihodki
18,514.464,27
– odhodki
18,336.184,24
– presežek prihodkov
178.280,03
11. Krajevna skupnost Rožno Presladol
– prihodki
8,729.876,61
– odhodki
6,270.861,75
– presežek prihodkov
2,459.014,86
12. Krajevna skupnost Senovo
– prihodki
24,422.902,09
– odhodki
24,106.469,98
– presežek prihodkov
316.432,11
13. Krajevna skupnost Senuše
– prihodki
4,578.912,53
– odhodki
3,715.865,01
– presežek prihodkov
863.047,52
14. Krajevna skupnost Veliki Podlog
– prihodki
6,488.445,34
– odhodki
3,981.484,90
– presežek prihodkov
2,506.960,44
15. Krajevna skupnost Veliki Trn
– prihodki
11,815.749,49
– odhodki
10,497.243,36
– presežek prihodkov
1,318.506,13
16. Krajevna skupnost Zdole
– prihodki
15,286.199,67
– odhodki
11,879.444,44
– presežek prihodkov
3,406.755,23
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Presežki prihodkov se prenesejo kot prihodki krajevnih
skupnosti v naslednje leto.
6. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-2/99
Krško, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

3453.

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1999

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 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 13. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in
16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 8. seji dne 22. 7. 1999
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Krško za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se določa višina prihodkov in odhodkov
proračuna Občine Krško za leto 1999 (v nadaljevanju: občinski proračun) in hkrati ureja način njegovega izvrševanja.
2. člen
Sestavni deli proračuna so: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v katerem se kot saldo izkazujejo tudi spremembe
denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.
3. člen
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki občinskega proračuna
3.162,273.420
II. Odhodki občinskega proračuna
3.399,644.604
III. Presežek (primanjkljaj) prihodkov
–237,371.184
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
6,500.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0
VI. Saldo vrnjenih in danih posojil
6,500.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
–230,807.487
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
275,000.000
IX. Odplačila dolga
68,130.700
X. Neto zadolževanje
206,869.300
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih
–24,001.884
4. člen
Od doseženih prihodkov iz 3. člena se izloči 0,5%
sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Krško za
leto 1999.

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljevanju: uporabniki) uporabljajo sredstva občinskega proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom, ki mora biti
usklajen s sprejetim občinskim proračunom za tekoče leto.
Uporabniki posredujejo usklajene finančne načrte v 30
dneh po veljavnosti odloka o proračunu Občine Krško za
tekoče leto pristojnemu občinskemu organu, ki ga določi
župan.
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del tega
odloka.
6. člen
Občinski proračun se izvršuje na podlagi mesečnih
načrtov za izvrševanje občinskega proračuna v skladu z
likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna in na podlagi dejansko realiziranih prilivov finančnih sredstev.
7. člen
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, za katere se jim sredstva zagotavljajo iz
občinskega proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani z navodilom ministra za finance
za izvrševanje proračuna.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno
izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana, ob
ustreznem zavarovanju in pogojih, kot jih predpisuje navodilo iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Uporabniki lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v
proračunu za tekoče leto, vendar največ do višine, ki jo
določi občinski svet.
Prevzete obveznosti iz prejšnjega odstavka se vključijo
v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale odhodek občinskega proračuna, le, če so za izpolnitev takšnih obveznosti predvidena sredstva v posebnem delu občinskega proračuna. Plačilo mora biti usklajeno z načrtom za izvrševanje proračuna.
10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
11. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za
tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva tekoče proračunske rezerve se
razporedijo na postavke občinskega proračuna, na katere
se nanašajo, če pa takšne postavke ni, se odpre nova
postavka.
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12. člen
Sredstva za plače in druge izdatke delavcem in funkcionarjem uporabnikov se zagotavljajo glede na število zasedenih delovnih mest in funkcij po stanju 31. decembra v letu
1998 in za predvidene nove zaposlitve v letu 1999 v skladu
z zakoni in predpisi, ki urejajo področje plač zaposlenih in
funkcionarjev v organih in zavodih.
Obseg sredstev za plače se določi v skladu z zakoni in
predpisi na podlagi izhodiščne plače za negospodarstvo in
osnovnega količnika za delovno mesto oziroma funkcijo ob
upoštevanju: napredovanja, delovne dobe, uspešnosti, dodatkov za posebne pogoje dela in dela prek polnega delovnega časa.
13. člen
Sredstva za plače ter za povračila in nadomestila se
uporabnikom zagotavljajo v obliki dotacije najkasneje do
petega delovnega dne za pretekli mesec, in sicer na podlagi
dejanskih obračunov.
Sredstva za regres za letni dopust in druge izdatke
zaposlenim se uporabnikom zagotavljajo v skladu s finančnim načrtom, na podlagi dejansko izkazanih potreb, ob njihovi zapadlosti.
Sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila ter druge izdatke delavcev in funkcionarjev občinskih organov se izplačujejo iz računa občinskega proračuna.
14. člen
Sredstva za materialne stroške se uporabnikom nakazujejo kot akontacije v skladu z likvidnostnimi možnostmi
občinskega proračuna, sorazmerno realiziranim prihodkom,
ki so realizirani za pokrivanje proračunskih potreb v posebnem delu proračuna.
Izdatki za pokrivanje odhodkov iz prvega odstavka tega
člena, se za občinske organe plačujejo neposredno iz računa občinskega proračuna.
15. člen
Sredstva za posamezne izvršene naloge oziroma nabave se izplačajo oziroma zagotovijo iz občinskega proračuna
le na podlagi obračuna ali računa, ki ga izda izvajalec in je
potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.

Št.

18. člen
V okviru sprejetega proračuna občinski svet odloča o:
1. prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami;
2. razporeditvi sredstev tekoče proračunske rezerve;
3. porabi sredstev stalne proračunske rezerve v skladu
z zakonom.
19. člen
V okviru sprejetega proračuna župan odloča o:
– porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene v skladu z zakonom, vendar le do višine, ki v posameznih
primerih ne presega 5% obračunane rezerve za tekoče leto;
– o uporabi stalne proračunske rezerve v primeru neenakomernega dotekanja proračunskih prihodkov;
– o kratkoročni zadolžitvi občinskega proračuna v primeru neenakomernega dotekanja proračunskih prihodkov v
skladu z zakonom in statutom občine v okviru proračunskih
postavk;
– o zadolžitvi v skladu s 16. členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in
1/99);
– o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami znotraj posameznih namenov, če s tem ni ogroženo izvajanje drugih postavk znotraj globalnega namena, vendar največ do 1,000.000 SIT vrednosti posamezne naloge
oziroma projekta.
20. člen
Za zakonito in smotrno uporabo proračunskih sredstev
pri uporabniku je odgovoren predstojnik uporabnika, kot
odredbodajalec.
21. člen
Za nadzor nad izvrševanjem proračuna in namensko
porabo proračunskih sredstev pri drugih uporabnikih je poleg nadzornega odbora pristojen tudi Oddelek za proračun
in finance.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 402-3/99
Krško, dne 22. julija 1999.

16. člen
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in
vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom sredstev v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma v skladu z
drugimi veljavnimi predpisi.
17. člen
Odredbodajalec za izplačevanje in razpolaganje s
sredstvi iz občinskega proračuna je župan, če ni s tem
odlokom, statutom ali drugim ustreznim občinskim aktom
drugače določeno.
Župan lahko za odredbodajalca pooblasti podžupana,
tajnika občine ali drugo osebo, oziroma več oseb v okviru
celotnega obsega občinskega proračuna ali za posamezna
področja proračunske porabe.
Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost porabe sredstev občinskega proračuna.
Župan mora vsaj dvakrat letno občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna.
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Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

3454.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 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 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 8. seji dne 22. 7. 1999 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990
1. člen
Odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92,
13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99 in
10/99) in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni
list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
59/97, 68/97, 62/98, 8/99 in 10/99) – v nadaljnjem
besedilu: prostorske sestavine plana Občine Krško, ki se
nanašajo na:
A) ureditveno območje Asfaltne baze Drnovo,
B) ureditveno območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost,
C) ureditveno območje poslovnega kompleksa avtoprevozništvo.
2. člen
A) Potrebne spremembe in dopolnitve so v kartografskem delu plana Občine Krško prikazane na listih TTN Krško
47 v merilu 1 : 5000 in v merilu 1 : 25000.
V tekstualnem delu se v poglavju 7.4.3. Odprti prostor,
v podpoglavju 1.1. Krško polje, v petem odstavku doda
stavek: “Območje UN Asfaltna baza Drnovo se zaokroži za
vključitev dejavnosti asfaltne baze, gradbene in avtoprevozniške dejavnosti.”.
B) in C) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v
kartografskem delu plana Občine Krško, na listih TTN Krško
47 v merilu 1 : 5000 in tudi v merilu 1 : 25000.
Dopolni se preglednica prostorsko izvedbenih načrtov
(PIN) tako, da se :
v točki 7.3.1. Prostorsko izvedbeni načrti (PIN) v tabeli
pod skupino KS Krško polje doda besedilo pod naziv PIN po
KS:
– “ZN Poslovni kompleks za gradbeno mehanizacijo.”.
– “ZN Poslovni kompleksa za avtoprevozništvo.”.
3. člen
A) Prostorske sestavine plana Občine Krško se dopolnijo s programskimi zasnovami za ureditveno območje Asfaltne baze Drnovo:
Programske zasnove podrobno opredeljujejo predviden poseg in določajo:
Območje po parcelnih številkah in namenska raba površin
Območje namenjeno razširitvi asfaltne baze Drnovo
leži v severnem in južnem delu ureditvenega območja.
Skupna površina zajema 12,8 ha. Območje je omejeno z naslednjimi parcelnimi številkami na katastrskem načrtu
v merilu 1 : 2880, stanje 1997:
k. o. Drnovo
90/1, 90/7, 91/2, 92/2, 93/5, 94/2, 95/2, 96/2,
93/4, 97/2, 99/2, 101/1del, 181/1del, 180/1del,
179/1del, 178/1del, 105/14, 177/2, 175/7, 175/9,
175/10, 175/6, 175/1, 186, 189, 190, 191, 653, 90/8,
185, 184/2, 183/2, 182, 93/3.
Organizacija dejavnosti
Dejavnost, ki jo izvajajo v asfaltni bazi Drnovo, je proizvodnja umetnega oziroma tehničnega asfalta (bitumizirana
zmes). Proizvodnja poteka v dveh mešalnih napravah, kjer
nastaja več vrst bituminiziranih zmesi.
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Tehnološki pogoji in omejitve
Območje urejanja je razširjeno območje obstoječe asfaltne baze v opuščeni gramoznici. Urejujejo se površine, ki
so namenjene deponiranju frakcioniranega materiala in materiala za predelavo, proizvodni kompleks (Asfaltna baza 1 in
2), dostop v bazo ter spremljajoči objekti.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Ceste in parkirišča
Ukine se obstoječi dostop – odcep od magistralne
ceste M10/3. Uredi se prometni dostop v gramoznico z
lokalne ceste L3913 (Drnovo–Brege). Izvede se tretji zavijalni pas na lokalni cesti L3913 za zavijanje v območje
asfaltne baze in v križišče na magistralni cesti. Razširitev
lokalne ceste s tretjim zavijalnim pasom se izvede na območje UN asfaltne baze.
Cestni priključek je pravokoten na lokalno cesto, najmanj 50 m oddaljen od križišča omenjene ceste s cesto
M10/3.
Na območju gramoznice se uredijo parkirišča za osebna vozila zaposlenih in poslovnih partnerjev.
Vodovod
Obstoječe vodovodno omrežje se rekonstruira tako, da
se zgradi nova veja vodovoda iz cevi premera najmanj 100
mm. Na območju UN se zgradi hidrantno omrežje prav tako
iz cevi premera 100 mm in postavi 6 nadzemnih hidrantov.
Kanalizacija
Asfaltna baza nima zgrajenega kanalizacijskega
omrežja.
Čiste meteorne vode z območja UN (deponije agregatov in druge neonesnažene površine) se lahko vodijo v odprte vodotoke ali ponikujejo.
Onesnažene meteorne vode oziroma meteorne vode s
površin, na katerih bi lahko prišlo do onesnaženja z naftnimi
derivati (prometne površine oziroma površine, na katerih se
zadržujejo delovni stroji) se vodijo preko lovilcev olj in šele
nato ponikujejo oziroma vodijo v odprte vodotoke.
Odpadne vode iz laboratorija, ki so pomešane z organskimi topili in ostale posebne ali nevarne odpadne vode je
potrebno zbirati v posebnih posodah in jih odvažati v predelavo ali nevtralizacijo.
Sanitarne odpadne vode in ostale tehnološke vode se
v prvi fazi vodijo v zaprto greznico (dvo ali tro prekatno).
Greznica se prazni po potrebi, odpadna voda pa se odvaža
na komunalno čistilno napravo.
V drugi fazi (po zgraditvi kanalizacijskega sistema s
čistilno napravo), se te vode zbirajo v zaprti greznici in od tu
vodijo v kanalizacijski sistem za čiščenje odpadnih vod.
Izpust iz čistilne naprave ne sme biti na območju sprejetih
vodovarstvenih pasov varovanja podtalnice na Krškem polju.
Energetsko urejanje
Napajanje objektov z električno energijo je iz obstoječe
Tp Asfaltna baza.
Telefon
Objekti asfaltne baze so priključeni na telefonsko
omrežje. To omrežje zadošča za potrebe asfaltne baze.
Plinovod
Ohranijo se obstoječi priključki na plinovodno omrežje
asfaltne baze in varujejo komunalni koridorji plinovodnega
omrežja.
Odpadki
Uredi se ekološki otok, ki je namenjen zbiranju odpadnih snovi z območja asfaltne baze in odvozu na končno
obdelavo. V sklopu ekološkega otoka se uredi ločeno zbiranje odpadkov. Sekundarne surovine se vračajo v nadaljnjo
predelavo.
Komunalni odpadki se odvažajo na deponijo komunalnih odpadkov.
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Posebni in nevarni odpadki se odvažajo na deponijo
posebnih in nevarnih odpadkov ali v sežigalnice.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve tehnoloških in
ostalih spremljajočih objektov in platojev v smislu preoblikovanja tega prostora (barvna uskladitev z okolico, maskiranje...).
Gabariti industrijskih objektov (Asfaltna baza 1 in 2,
separacija in betonarna) ne smejo preseči višine obstoječih
industrijskih objektov.
Spremljajoči zidani objekti se gradijo do maksimalno
P+1, ostali spremljajoči objekti (nadstrešnice...) pa ne smejo presegati gabaritov zidanih objektov.
Strehe spremljajočih objektov so dvokapne, naklona
35 do 45°, krite z opečno kritino temnejših barv.
Fasade industrijskih objektov so svetlejših tonov, dovoljene so barvne kombinacije za popestritev in razgibanje
barvne raznovrstnosti industrijskega območja. Prav tako se
prebarvajo tudi industrijski objekti Asfaltna baza 1 in 2, separacija in betonarna.
Oblikovanje odprtega prostora se navezuje na ureditev
obrobnega zelenega pasu in prostega območja med gramoznico in glavnimi prometnicami.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Asfaltna baza Drnovo je v opuščeni gramoznici, ki ne
posega v varstveno območje varovanja naravne in kulturne
dediščine. Predlagano območje razširitve meje Ureditvenega načrta v severnem in južnem delu je na območju III.
varstvenega režima za varstvo nepremične arheološke dediščine, ki dopušča vse drugorodne posege na dediščini,
tudi popolno prestrukturiranje tkiva, le stanje pred uničenjem je potrebno dokumentirati oziroma izvajati strokovni
arheološki nadzor nad posegi v zemeljske plasti.
Na vzhodni strani pa meji na območje, kjer velja II. varstveni režim za varstvo nepremične arheološke dediščine, ki
dovoljuje spremembe na spomeniku in dediščini, vendar
tako, da se ohranijo njune lastnosti.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Sanacija in ureditev asfaltne baze predstavlja izboljšanje bivalnih pogojev in zmanjšanje emisij prašnih delcev in
hrupa na okolico. Z ureditvami se posebno varuje podtalnica, ki je na obravnavanem območju najbolj ranljiv segment.
Te ureditve zajemajo predvsem zaščito podtalnice.
Usmeritve za obrambo in zaščito
Požarna varnost se zagotovi s hidrantnim omrežjem,
dodatnimi gasilnimi aparati (gasilna pena, prah...). Poklicna
gasilska enota je od območja UN oddaljena ca. 5 minut.
Poplave na tem območju zaradi vpliva vodotokov ne
pričakujemo, teoretično pa je možen ekstremen dvig podtalnice, kar se upošteva pri načrtovanju objektov.
Dostop za intervencijska vozila bo potekal po predvideni novi dostopni cesti.
4. člen
B) Prostorske sestavine plana Občine Krško se dopolnijo s programskimi zasnovami za ureditveno območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost.
Programske zasnove podrobno opredeljujejo predviden poseg in določajo:
Območje po parcelnih številkah
Poslovni kompleks za gradbeno dejavnost zajema naslednje parcele:

Št.
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k. o. Drnovo:
*265, 90/6, 90/11, 90/10
Organizacija dejavnosti
Predvidena je izgradnja poslovnega objekta v sklopu
funkcionalnega zemljišča obstoječe stanovanjske hiše. V
objektu je predvidena ureditev garaž za gradbeno mehanizacijo in skladišča materiala, ki ga investitor uporablja pri izvedbi svoje dejavnosti. Investitor ima registrirano gradbeno
dejavnost zidarstvo in fasaderstvo, ki jo izvaja na terenu.
Tehnološki pogoji in omejitve
Območje je na severu omejeno z lokalno cesto Drnovo–Brege, na zahodni in južni strani z območjem asfaltne
baze Drnovo, na vzhodni pa s 1. območjem kmetijskih zemljišč.
Objekt za funkcioniranje potrebuje zunanje manipulativne površine. Območje ureditve bo potrebno urediti skladno z ureditvami za poslovne dejavnosti.
Podrobnejša namenska raba površin
Predvideno območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost se nahaja delno na obstoječem stanovanjskem območju kmetijskih površin, delno na prvem območju
kmetijskih zemljišč.
Površina, ki se ji spreminja namenska raba, je namenjena izključno ureditvam za potrebe izvajanja dejavnosti, to
je izgradnji objekta za garažo in skladišče ter manipulativnim
površinam.
Površina obravnavanega kompleksa je cca 0,67 ha.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Cesta in parkirišča
Uredi se priključek na lokalno cesto Drnovo–Brege.
Ob poslovnem objektu se uredijo potrebna parkirišča in
manipulativni prostor.
Ostala komunalna infrastruktura
Vodovod
Vodovodni priključek obravnavanega območja je priključen na vodovodno omrežje Krško. Glede na povečane
zahteve glede požarne varnosti in tehnološkega procesa, se
po potrebi izvede vodovodni priključek na primarni vodovod
črpališče Drnovo-Asfaltna baza Drnovo.
Kanalizacija
Območje Drnovega nima kanalizacijskega sistema in
čistilne naprave. Odpadne vode se vodi v nepretočne greznice in se po potrebi praznijo. Odpadne vode pa se odpeljejo na najbližjo komunalno čistilno napravo.
Odpadki
Uredi se ločeno zbiranje sekundarnih surovin in odpadnega materiala. Posebni odpadki se shranjujejo v posebne
posode oziroma kontejnerje ter odvažajo na republiško deponijo posebnih odpadkov.
Energetsko urejanje
Uporabi se obstoječi energetski priključek. V primeru
dodatnih potreb po električni energiji se izvede nov priključek na energetsko omrežje po zahtevah in navodilih Elektro
podjetja.
Sistem zvez
Obstoječi telefonski priključek zadošča za potrebe dejavnosti.
Plinovod
V primeru uvedbe tehnologije, ki bi za energetski vir
potrebovala zemeljski plin, je možno izvesti priključek na
plinovodno omrežje MRP Drnovo oziroma plinovod 1 bar, ki
poteka od MRP proti gramoznici Užanka.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve tehnoloških in
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ostalih spremljajočih objektov in platojev v smislu preoblikovanja tega prostora.
Predviden objekt mora poleg potrebnih tehnoloških in
funkcionalnih pogojev izpolnjevati oziroma upoštevati predvsem oblikovne pogoje, ki bodo arhitekturno prilagojeni avtohtoni tipologiji bližnjega naselja.
Oblikovanje odprtega prostora se navezuje na ureditev
obrobnega zelenega pasu in prostega območja med gramoznico, kmetijskimi površinami in regionalno cesto. Značilnost Krško-brežiškega polja je ravninski relief z vmesnimi
popestritvami z manjšimi gozdički (logi). Ureditev obrobne
vegetacije mora slediti temu izhodišču, predvsem z zasaditvijo ustrezne avtohtone vegetacije.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Predlagano območje razširitve je na območju III. varstvenega režima za varstvo nepremične arheološke dediščine, ki dopušča vse drugorodne posege na dediščini, tudi
popolno prestrukturiranje tkiva, le stanje pred uničenjem je
potrebno dokumentirati oziroma izvajati strokovni arheološki
nadzor nad posegi v zemeljske plasti.
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ker je obravnavano območje na občutljivi lokaciji glede
varovanja podtalnice, morajo predvidene ureditve slediti
predvsem potrebam varovanja le-te. Te ureditve zajemajo
predvsem zaščito podtalnice (odprtih vodotokov na območju ni). V te ukrepe spadajo predvsem ureditev kanalizacije
območja in ločevanje čistih od onesnaženih voda ter pravilno ravnanje z odpadki, predvsem s posebnimi in nevarnimi
odpadnimi snovmi.
Usmeritve za obrambo in zaščito
Obravnavano območje spada v spodnjeposavsko-kozjansko potresno območje, za katerega se pričakujejo potresi intenzitete do VIII. stopnje po MCS lestvici. Vsi objekti in
ureditve morajo biti potresno varni.
Požarna varnost se zagotovi z vodovodnim priključkom.
Poklicna gasilska enota je od območja urejanja oddaljena ca. 5 minut.
Poplave na tem območju zaradi vpliva vodotokov ne
pričakujemo, teoretično pa je možen ekstremen dvig podtalnice, kar se upošteva pri načrtovanju objektov.
5. člen
C) Prostorske sestavine plana Občine Krško se dopolnijo s programskimi zasnovami za ureditveno območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo.
Programske zasnove podrobno opredeljujejo predviden poseg in določajo:
Območje po parcelnih številkah
Poslovni kompleks za avtoprevozništvo zajema zemljišče s parcelno številko 90/9, ki pripada katastrski občini
Drnovo.
Organizacija dejavnosti
Predvidena je izgradnja poslovno stanovanjskega objekta za opravljanje dejavnosti avtoprevozništva v sklopu funkcionalnega zemljišča.
Dejavnost je zaradi hrupa na Drnovem (parkiranje, speljevanje) moteča v naselju, zato je potrebna preselitev.
Na novi lokaciji se uredi parkirišče za tovorna vozila ter
zgradi poslovno stanovanjski objekt in novi priključek na
lokalno cesto.
Tehnološki pogoji in omejitve
Območje je na severu omejeno z lokalno cesto Drnovo–Brege, na južni strani z območjem Asfaltne baze Drnovo,
na zahodni strani s predvidenim kompleksom za gradbeno
dejavnost, na vzhodni pa s 1. območjem kmetijskih zemljišč.
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Za dejavnost so potrebne parkirne površine. Območje
ureditve bo potrebno urediti skladno z ureditvami za poslovne dejavnosti.
Podrobnejša namenska raba površin
Predvidena je gradnja poslovno stanovanjskega objekta, v katerem se v spodnji etaži uredi garaže, v zgornji etaži
pa poslovni prostor za lastne potrebe ter stanovanjske prostore.
Za objektom na južni strani se uredi parkirišče za tovorna vozila.
Ob vzhodni meji zemljišča se uredi zeleni zaščitni pas.
Površina, ki se ji spreminja namenska raba je namenjena ureditvam za potrebe izvajanja dejavnosti, to je izgradnji
poslovno-stanovanjskega objekta ter parkirnim površinam.
Površina obravnavanega kompleksa je 0,5 ha.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Cesta in parkirišča
Uredi se priključek na lokalno cesto Krško–Drnovo.
Ob objektu se uredi potrebna parkirišča za osebna vozila
(zaposleni, poslovne stranke). Za objektom v smeri proti
asfaltni bazi se uredi parkirne površine za tovorna vozila.
Ostala komunalna infrastruktura
Vodovod
Predviden poslovno stanovanjski objekt je možno priključiti na primarni vodovod črpališče Drnovo-Asfaltna baza
Drnovo.
Kanalizacija
Območje Drnovega nima kanalizacijskega sistema in
čistilne naprave. Odpadne vode se vodi v nepretočne neprepustne greznice, ki se jih po potrebi prazni.
Po izgradnji kanalizacijskega sistema Drnovo-Brege se
mora kanalizacijo priključiti na predvideni kolektor na čistilno napravo.
Meteorne vode s predvidenih parkirnih površin se vodi
preko lovilca olj na teren.
Odpadki
Uredi se ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in posebnih odpadkov (servis vozil). Posebni odpadki se shranjujejo v posebne posode oziroma kontejnerje ter vračajo v
predelavo oziroma oddajajo pooblaščenemu odjemalcu.
Za komunalne odpadke se uredi odvoz na komunalno
deponijo.
Energetsko urejanje
Izvede nov priključek na energetsko omrežje po zahtevah in navodilih podjetja. Elektro PE Krško.
Sistem zvez
Izvede nov priključek na telekomunikacijsko omrežje
po zahtevah in navodilih podjetja Telekom PE Novo mesto.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve objektov in platojev v smislu preoblikovanja tega prostora.
Predviden objekt mora poleg potrebnih tehnoloških in
funkcionalnih pogojev izpolnjevati oziroma upoštevati predvsem oblikovne pogoje, ki bodo arhitekturno prilagojeni avtohtoni tipologiji bližnjega naselja.
Oblikovanje odprtega prostora zahteva ureditev obrobnega zelenega pasu z zasaditvijo ustrezne avtohtone vegetacije kot ločnice predvsem na vzhodni strani.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Predlagano območje razširitve je na območju III. varstvenega režima za varstvo nepremične arheološke dediščine, ki dopušča vse drugorodne posege na dediščini, tudi
popolno prestrukturiranje tkiva, le stanje pred uničenjem je
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potrebno dokumentirati oziroma izvajati strokovni arheološki
nadzor nad posegi v zemeljske plasti.
Območje urejanja meji na vzhodni strani na območje,
kjer velja II. varstveni režim varovanja nepremične arheološke dediščine, ki dovoljuje spremembe na spomeniku in
dediščini, vendar tako, da se ohranijo njune lastnosti.
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ker je obravnavano območje na občutljivi lokaciji glede
varovanja podtalnice (varstveni pas 3/1), morajo predvidene
ureditve slediti predvsem potrebam varovanja le-te. Med te
ukrepe spadajo predvsem ureditev kanalizacije območja in
ločevanje čistih od onesnaženih meteornih voda ter pravilno
ravnanje z odpadki, predvsem s posebnimi in nevarnimi
odpadnimi snovmi. Na območju ni dovoljeno zadrževanje
(parkiranje) avtocistern s snovmi, ki potencialno ogrožajo
podtalnico.
Usmeritve za obrambo in zaščito
Obravnavano območje spada v spodnjeposavsko-kozjansko potresno območje, za katerega se pričakujejo potresi intenzitete do VIII. stopnje po MCS lestvici. Vsi objekti in
ureditve se morajo graditi potresno varno.
Za zagotovitev požarne varnosti se izvede ustrezni vodovodni priključek, ki bo omogočal postavitev hidrantov.
Poklicna gasilska enota je od območja urejanja oddaljena cca 5 minut.
Poplave na tem območju zaradi vpliva vodotokov ne
pričakujemo, teoretično pa je možen ekstremen dvig podtalnice, kar se upošteva pri načrtovanju objektov.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 1/15-352-19/97
Krško, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

3455.

Odlok o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza
Drnovo

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 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 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 4. seji dne 22. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprejme se odlok o ureditvenem načrtu Asfaltne baze
Drnovo (v nadaljnjem besedilu: UN), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, pod številko UN 33/95 v juniju 1999.
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2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
A) odlok,
B) tekstualni del,
C) pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij,
D) sanacijski program,
C) grafične priloge:
– izsek iz grafičnih prilog prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Krško
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Krško za obdobje 1986–1990
1 : 5000
– kopija katastrskega načrta
1 : 2880
– pregledna situacija
1 : 5000
– pregledna situacija piezometrov monitoringa
obratovanja asf. b.
1 : 500
– geodetski načrt
1 : 500
– ureditvena situacija
1 : 500
– komunalna in energetska infrastruktura
1 : 500
– situacija z elementi za zakoličbo
1 : 500
– normalni prečni prerez nove dovozne ceste
1 : 100
– vzdolžni prerez nove dovozne ceste
1 : 500
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Delovno območje asfaltne baze Drnovo je v opuščeni
gramoznici, ki jo z zahodne strani omejuje glavna cesta
G1/5 Drnovo–Zidani most, z južne in vzhodne strani pa
brežina gramoznice. Na severu je območje omejeno z brežino opuščene gramoznice, ki vključuje sedanjo dovozno pot.
Skupna površina zajema 12,8 ha. Območje je omejeno z naslednjimi parcelnimi številkami na katastrskem načrtu
v merilu 1 : 2880, stanje 1997:
k. o. Drnovo
90/1, 90/7, 91/2, 92/2, 93/5, 94/2, 95/2, 96/2,
93/4, 97/2, 99/2, 101/1del, 181/1del, 180/1del,
179/1del, 178/1del, 105/14, 177/2, 175/7, 175/9,
175/10, 175/6, 175/1, 186, 189, 190, 191, 653, 90/8,
185, 184/2, 183/2, 182, 93/3.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE
POSEGE V PROSTOR
4. člen
Organizacija dejavnosti
Dejavnost, ki jo izvajajo v asfaltni bazi Drnovo, je proizvodnja umetnega oziroma tehničnega asfalta (bituminizirana zmes). Proizvodnja poteka v dveh mešalnih napravah,
kjer nastaja več vrst bituminiziranih zmesi.
Proizvodi so namenjeni za izdelavo nosilnih, obrobnih
in zapornih plasti voziščnih konstrukcij.
5. člen
Namembnost objektov in površin
Območje urejanja je razširjeno območje obstoječe asfaltne baze v opuščeni gramoznici. Urejujejo se dostopne in
transportne površine in površine, ki so namenjene deponiranju frakcioniranega materiala in materiala za predelavo, proizvodni kompleks (Asfaltna baza 1 in 2, betonarna) ter spremljajoči objekti, ki so potrebni za nemoteno proizvodnjo asfaltne mase za polaganje sodobno utrjenih vozišč.
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6. člen
Deponije agregatov
Materiali se shranjujejo na odprtih deponijah, ki so
locirane na južnem in vzhodnem delu območja ter na začasnih deponijah, ki se uredijo na razširjenem delu severno od
asfaltne baze 1. Vse deponije zavzemajo ca. 4,26 ha površin. Z ostalimi površinami asfaltne baze so deponije povezane s transportnimi potmi.
Deponija agregatov na južnem delu območja je asfaltirana, v velikosti ca. 0,63 ha.
Deponija agregatov na vzhodnem delu območja je v
utrjeni peščeni izvedbi. V smislu varovanja podtalnice se
uredi manipulativna transportna pot po deponiji v asfaltni
izvedbi in uredi meteorna kanalizacija. Pot je po deponiji
speljana tako, da omogoča dostop do vseh deponiranih
agregatov, zato se delovni stroji in tovornjaki smejo gibati in
zadrževati samo na manipulativni poti. Deponija je v velikosti
ca. 3,62 ha.
Deponija severno od asfaltne baze se uredi na mestu
obstoječe lovilne sklede po odstranitvi cistern za bitumen in
cisterne za kurilno olje, ki se prestavijo na drugo lokacijo.
Plato deponije se nameni skladiščenju agregatov. Deponija
je v velikosti cca 0,1 ha.
7. člen
Asfaltna baza 1 in 2
Asfaltni bazi sta locirani v centralnem delu gramoznice
in direktno povezani z deponijami. Tehnološka zasnova asfaltnih baz je naravnana k samostojnemu delovanju obeh
baz.
V celotnem tehnološkem kompleksu asfaltne baze 1
se izvede betonski plato kot talna lovilna skleda s sklonom
proti lovilcu olj.
Obstoječe visoke lovilne sklede, kjer so locirane cisterne z bitumnom in cisterna s kurilnim oljem se odstrani in
plato nameni skladiščenju agregatov. Ločeno se postavi 6
novih cistern za bitumen in cisterna za kurilno olje. Cisterne
za bitumen bodo pokončne in postavljene na betonski temelj, ki bo imel 20 cm visoko lovilno steno in bo v sklopu
talne lovilne sklede. Cisterna za kurilno olje se postavi v
visoko betonsko lovilno skledo.
Na betonske temelje se postavi nov silos za celulozna
vlakna in dozator za naravni asfalt. Novi dodatki bodo služili
za izdelavo sodobnih asfaltnih mešanic.
Vsi sklopi bodo med seboj povezani v nadzemnih instalacijskih kinetah.
V celotnem tehnološkem kompleksu asfaltne baze 2
se izvede betonski plato kot talna lovilna skleda s sklonom
proti lovilcu olj, ki je povezan z meteorno kanalizacijo.
Obstoječe cisterne za bitumen, ki so že locirane v
obstoječi visoki lovilni skledi se po potrebi rekonstruirajo in
obnovijo.
8. člen
Območje separacije z betonarno
Med asfaltnimi bazami in deponijami agregatov je rezerviran prostor za separacijo agregata in betonarno. Postavljena je v centru gramoznice in s transportnimi potmi
povezana z vsemi tehnološkimi procesi. Povezava med separacijo in betomarno je lahko tudi z elevatorjem.
V celotnem tehnološkem kompleksu betonarne se izvede betonski plato kot talna lovilna skleda s sklonom proti
lovilcu olj, ki je povezan z meteorno kanalizacijo.
9. člen
Območje spremljajočih objektov
Spremljajoči objekti so na obrobju gramoznice v zahodnem delu, umaknjeni od glavnih transportnih poti.
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Zajemajo naslednje zidane objekte:
– skladiščni prostori,
– garderobe in sanitarije,
– laboratorij,
– garaže,
– mehanično delavnico,
– vratarnico,
– tehtnico,
– deponijo soli.
Spremljajoči objekti se locirajo tako, da tvorijo funkcionalno zaokroženo celoto. Za novogradnjo in nadomestno
gradnjo je predvideno ca. 0,7 ha površin.
10. člen
Zelene površine
Zelene površine se uredijo na robu gramoznice in v
vmesnem pasu med platojem gramozne jame in lokalne
ceste Drnovo–Brege.
Namen zelenih površin je vizualno krajinska zaokrožitev
območja in zaščita sosednjih kmetijskih in stanovanjskih
površin pred emisijami hrupa in prahu.
IV. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR
11. člen
Splošni pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor ter ureditvi tehnoloških in ostalih spremljajočih
objektov in platojev je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, krajino ter vizualno izpostavljenost v prostoru.
12. člen
Urbanistično arhitektonski pogoji
Gabariti objektov
Gabariti industrijskih objektov (Asfaltna baza 1 in 2,
separacija in betonarna) ne smejo preseči višine obstoječih
industrijskih objektov.
Rekonstrukcije in dograditve tehnoloških objektov morajo težiti k uskladitvi višine in horizontalnih tlorisov objektov.
Predvideni objekti se gradijo do maksimalno P+1.
13. člen
Strehe
Strehe objektov so enokapne ali večkapne, naklona
35° do 45°, pokrite s kritino opečne barve.
14. člen
Fasade
Fasade objektov so svetlejših tonov, dovoljene so barvne kombinacije. Prav tako se prebarvajo tudi industrijski
objekti Asfaltna baza 1 in 2, separacija in betonarna.
15. člen
Oblikovanje odprtega prostora
Oblikovanje odprtega prostora se navezuje na ureditev
obrobnega zelenega pasu in prostega območja med gramoznico in glavnimi prometnicami. Oblikuje se z zasaditvijo
ustrezne avtohtone vegetacije s hitrim prehodom od nizke k
visoki strukturi rasti.
16. člen
Varstvo naravne in kulturne dediščine
Pri zemeljskih delih, oziroma posegih v zemeljske plasti na območju asfaltne baze, je v primeru najdbe neznanih

Uradni list Republike Slovenije

Št.

69 / 26. 8. 1999 / Stran 9007

oziroma arheoloških predmetov potrebno te najdbe prijaviti
pristojni organizaciji za varstvo naravne in kulturne dediščine.

betonskem jašku z rešetko, ki je s kanalizacijsko cevjo povezana z lovilcem olj in z zadrževalnim bazenom meteornih
voda.

V. POGOJI UREJANJA PROMETNEGA OMREŽJA,
KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA

19. člen
Pogoji za komunalno urejanje

17. člen
Pogoji za prometno urejanje
Prometne oziroma transportne površine
Predvidijo se:
– interne transportne poti oziroma tehnološke povezave ter
– dostopne poti na lokalno omrežje.
Transportne poti povezujejo celotno območje asfaltne
baze, izvedene pa so lahko kot samostojne ceste ali pa so
označene na asfaltiranih ali betoniranih površinah. Del transportnih površin se nameni parkiriščem za tovorna in osebna
vozila.
Ukine se obstoječ dostop – odcep od glavne ceste
G1/5. Uredi se prometni dostop v gramoznico z lokalne
ceste L3913 (Drnovo–Brege). Izvede se tretji zavijalni pas
na lokalni cesti L3913 za zavijanje v območje asfaltne baze
in v križišče na magistralni cesti. Razširitev lokalne ceste s
tretjim zavijalnim pasom se izvede na območje UN asfaltne
baze. Prav tako sta predvidena v tem območju kolesarska
steza (širine 1,5 m) in pločnik (širine 1,5 m) z avtobusnim
postajališčem, ki se izvede za cestnim priključkom iz asfaltne baze v smeri proti Drnovemu. Širina postajališča je 3 m in
dolžina 13 m, z uvoznim pasom dolžine 15 m.
Cestni priključek asfaltne baze je pravokoten na lokalno cesto, najmanj 50 m oddaljen od križišča omenjene
ceste s cesto G1/5. Priključna cesta, kakor tudi notranje
transportne poti so širine 7 m (2 x 2,5 m vozišče + 2 x 1 m
bankine oziroma robnega pasu).
Notranje transportne poti so v asfaltni ali betonski izvedbi. Minimalni prečni skloni cestišča morajo biti večji od
1%, vzdolžni pa ne smejo presegati 5%.
Zaokrožitve transportnih poti se izvedejo z minimalnimi
radiji R=16 m – za transportne poti težkih tovornjakov, in
R=6 m – za interne transportne poti.
Uredi se vertikalna in horizontalna prometna signalizacija. Največja dovoljena hitrost na območju baze je 10 km/h.
Horizontalna prometna signalizacija označuje robove vozišč
na vseh manipulativnih površinah ter središču vozišča.
Odvodnjavanje cestnih površin se izvede z odprtimi
kanali in meteorno kanalizacijo. Pred izpustom v odprte
vodotoke ali ponikovanje v podtalnico gredo te vode preko
lovilcev olj.
18. člen
Parkirišča
Uredijo se naslednja parkirišča in površine:
– 28 parkirnih mest na severozahodnem delu območja
in 5 parkirišč ob upravnem objektu na spodnjem nivoju
platoja,
– stojna mesta čakajočih tovornih vozil na območju
asfaltne baze,
– garaže oziroma nadstrešnica za težko in lahko gradbeno mehanizacijo.
Vse parkirne površine so utrjene, izvedejo se z asfaltiranjem ali betonsko podlago, čakalna mesta za tovorna vozila so v sklopu platojev posameznih tehnoloških enot. Vse
meteorne vode iz teh površin se vodijo preko lovilcev olj.
Plato na območju baze 1, baze 2, betonarne in perišča
ter plato za pranje agregata je v betonski izvedbi. Vsak plato
zase je zasnovan kot talna lovilna skleda s sklonom proti

Vodovod
Območje Asfaltne baze se napaja z vodovodom iz črpališča Drnovo. Vodovod je zgrajen iz salonitnih cevi Æ 60.
Trasa poteka vzporedno z magistralno cesto v smeri sever –
jug. Obstoječe vodovodno omrežje se rekonstruira tako, da
se zgradi nova veja vodovoda premera najmanj 100 mm. Na
območju UN se zgradi hidrantno omrežje premera 100 mm
in postavi 6 nadzemnih hidrantov.
Investitor je dolžan pred začetkom gradnje prestaviti
omenjeni cevovod v celotni dolžini izven območja asfaltne
baze, po navodilih upravljavca vodovoda.
20. člen
Kanalizacija
Odpadne vode iz laboratorija, ki so pomešane z organskimi topili (kloroform, trikloretilen...) in ostale posebne ali
nevarne odpadne vode se zbirajo v posebnih posodah in
odvažajo v predelavo ali nevtralizacijo. V kanalizacijo ali greznico jih ni dovoljeno speljati.
I. faza ureditve ravnanja z odpadnimi vodami zajema
projektno preveritev tehnologije, preveritev sestave in količine tehnoloških voda in izgradnjo nove greznice. Greznica, ki
se dimenzionira na končno predvidene potrebe, se prazni
po potrebi, odpadne vode pa se odvažajo na komunalno
čistilno napravo.
Za zbiranje fekalnih in drugih tehnoloških odpadnih
vod se zgradi zbirni kanal fekalne kanalizacije iz cevi PVC
Æ 30 cm, v dolžini 90 m, ki se priključi na greznico. Trasa
poteka pod voznimi površinami. Vse kanalizacijske cevi se
polno obbetonira.
II. faza ureditve ravnanja z odpadnimi vodami
III. faza ureditve ravnanja s sanitarnimi in ostalimi tehnološkimi vodami se izvede po izgradnji kanalizacijskega
sistema s čistilno napravo. Tako se sanitarne odpadne vode
in ostale tehnološke vode (za katere je potrebno izvesti
projektno preverbo tehnologije oziroma ugotoviti in potrditi
sestavo in količino tehnoloških voda) zbirajo v zaprti greznici
in od tu vodijo v kanalizacijski sistem za čiščenje odpadnih
vod. Izpust iz čistilne naprave se locira izven območja vodovarstvenih pasov varovanja podtalnice na Krškem polju.
21. člen
Čiste meteorne vode z območja UN (deponije agregatov in druge neonesnažene površine) se lahko vodijo v odprte vodotoke ali ponikujejo. Odvajanje meteornih vod z deponije agregatov se uredi s pomočjo prečnih in vzdolžnih sklonov proti robu kompleksa v odprt travnat jarek brez iztoka.
Jarek se zgradi v dolžini 780 m s povprečno površino 2,2
m2. Jarek je globok 1 m zadrži ca. 1700 m3 vode. V jarku se
voda zadržuje, izhlapeva in pronica v zemljo, zato se v ta
jarek vodi le neonesnažene meteorne vode.
22. člen
Potencialno onesnažene in onesnažene meteorne vode s površin, na katerih bi lahko prišlo do onesnaženja z
naftnimi derivati (prometne površine oziroma površine, na
katerih se zadržujejo delovni stroji), se vodijo preko lovilcev
olj v zadrževalni oziroma zbirni bazen in šele nato ponikujejo.
Na območju UN se uredi talne lovilne sklede za lovljenje eventualno razlitih naftnih derivatov. Izvedene so v be-
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tonski izvedbi s padci proti lovilcu olj. Dimenzionirane morajo biti tako, da zadržijo in zberejo onesnažene vode s celotnega kompleksa, za katerega so te lovilne sklede
predvidene.
Talne lovilne sklede se izvedejo:
– na kompleksu asfaltne baze 1,
– na kompleksu asfaltne baze 2,
– na kompleksu betonarne,
– na platoju za pranje agregata,
– na platoju perišča.
Vse talne lovilne sklede morajo biti zgrajene tako, da
meteorne in ostale vode odtekajo iz lovilne sklede preko
lovilca olj v meteorno kanalizacijo Asfaltne baze Drnovo.
Na postrojenju asfaltne baze 1 in asfaltne baze 2 se
postavijo nove oziroma rekonstruirajo stare visoke lovilne
sklede za skladiščenje kurilnega olja.
23. člen
Trasa meteorne kanalizacije poteka ob internih prometnih poteh. Zgradi se iz cevi PVC Æ 30 cm, v skupni dolžini
720 m. V sklopu meteorne kanalizacije in talnih lovilnih
skled se zgradijo lovilci olj, ki lovijo onesnaženje s celotnega
kompleksa asfaltne baze. Meteorna kanalizacija se zaključi
z zadrževalnim bazenom meteornih vod (ZBMV), ki se zgradi
na južnem delu območja UN ob platoju za pranje agregata. V
sklopu ZBMV se zgradi tudi črpališče, s pomočjo katerega
se meteorne vode prečrpavajo v drenažni kanal.
24. člen
Energetsko urejanje
Napajanje objektov z električno energijo se vrši iz obstoječe TP Asfaltna baza. Večji del energetskih kablov je
položen v zemljo. Zračni vod je priključni 20 kV daljnovod
do TP Asfaltna baza. Od TP poteka tudi zračni nizkonapetostni vod do gostilne Kovačič in bencinske črpalke ob
avtocesti.
Od obstoječe TP do nove TP v asfaltni bazi poteka
20 kV kablovod.
Na območju UN je električno omrežje zadostnih dimenzij in zagotavlja potrebno količino električne energije.
Pričakujejo se le vzdrževalna dela oziroma rekonstrukcije
(zamenjave kablovodov obstoječega elektroenergetskega
omrežja), ki se izvedejo v kabelski izvedbi.
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Ohranijo se obstoječi priključki na plinovodno omrežje
asfaltne baze in varujejo komunalni koridorji plinovodnega
omrežja.
27. člen
Odpadki
Na severozahodu območja ob parkiriščih se uredi ekološki otok. V sklopu ekološkega otoka se uredi ločeno zbiranje odpadkov.
Sekundarne surovine se vračajo v nadaljnjo predelavo
ali odvažajo na surovino Maribor, PE Krško.
Komunalni odpadki se odvažajo na regijsko deponijo
komunalnih odpadkov.
Posebne in nevarne odpadke se zbira ločeno – po
vrsti, vodi o njih evidenco (količina, datum, destinacija odvoza...) ter poskrbi za njihovo dokončno deponiranje. Posebni
in nevarni odpadki se odvažajo na deponijo posebnih in
nevarnih odpadkov ali v sežigalnice oziroma se tretirajo v
skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki
vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86, 4/89,
Uradni list RS, št. 39/96) in v skladu z odredbo o izvozu,
uvozu in tranzitu odpadkov (Uradni list RS, št. 39/96).
Odpadke onesnažene z naftnimi derivati (oljne krpe,
embalaža...) se skladišči v zaprtih kovinskih zabojnikih (postavljenih na vodonepropustno in oljetesno podlago, z urejenim odvodnjavanjem) ter poskrbi za reden odvoz na za to
usposobljeno deponijo, v predelavo ali v sežiganje. Enako
velja za posnete odpadke iz oljnih separatorjev.
VI. OSTALI POGOJI UREJANJA
28. člen
Varovanje okolja

25. člen
Telefon
Objekti asfaltne baze so priključeni na telefonsko
omrežje, ki zadošča za potrebe asfaltne baze.
Ob izgradnji parkirišča na severozahodu območja se
zaščiti meddržavni PTT optični kabel Novo mesto–Krško–
Zagreb ter zaščiti ali popravi kabelsko kanalizacijo na odseku pod parkirišči za zračni PTT kabel, ki poteka vzporedno z
optičnim.

Zrak
Sanira se proizvodnja oziroma tehnološki procesi s
ciljem zmanjšanja emisij prašnih delcev, predvsem emisije
prašnih delcev manjše velikosti.
Na posameznih separatorjih zmesi kamnitih zrn za posamezne frakcije na izhodu naprave, je že vgrajen zadrževalnik izpusta kamnitega agregata in izvedena vlažitev preko
šob, ki zmanjšujejo emisije prašnih delcev v ozračje.
Izvede se še dodatna protiprašna zaščita s pokrovi na
trakovih v separaciji.
Zamenjajo se filtrske vreče na asfaltni bazi Kovinarska.
Zagotovi se dodatno vlaženje pri izpustu finih oziroma
drobnih frakcij iz trakov separacije.
Manipulativne poti se dodatno vlaži.
Posredno zmanjšanje emisije prašnih delcev v okolje
se izvede na meji asfaltne baze z okoljem, kjer je potrebno
zasaditi grmovnice, višine do 4m in drevesa, ki bodo služili
kot protiprašna bariera ter vizualno delovali kot manjši gozdiček.

26. člen
Plinovod
Od obstoječe merilne regulacijske postaje Drnovo, ki
se nahaja na severnem delu območja Asfaltne baze, poteka
priključni plinovod za asfaltno bazo 1. in 2.
Merilna regulacijska postaja Drnovo se napaja z magistralnega plinovoda Krško–Novo mesto preko priključnega
50-barskega odcepa. Od omenjene MRP poteka še predviden priključni plinovod za objekte Pionir Drnovo.
V zaščitenem pasu plinovoda (5 m od osi odcepnega in
1,5 m od priključnega plinovoda), se ne sme saditi drevje
oziroma grmovje zaradi poškodb na cevovodu.

29. člen
Tla
Strogo je prepovedano deponiranje nevarnih odpadkov v gramoznici.
Za zaščito brežin pred erozijo se le te zasadijo s pokrivnim rastlinjem (grmovnice in drevesa).
Ob ureditvi prometnih dostopov in parkirišč se glavne
transportne poti asfaltirajo.
Izvede se sanacija obstoječega skladišča za bitumen
na asfaltni bazi 1 tako, da se odstrani obstoječe skladiščenje in zgradi novo po sodobni tehnologiji, ki preprečuje
onesnaževanje tal.
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Izvede se rekonstrukcija skladiščenja bitumna na asfaltni bazi 2, in sicer z zamenjavo starejših cistern z novejšimi.
30. člen
Hrup
Glede na značilnosti sosednjih območij mejne vrednosti hrupa na ograji kompleksa ne smejo presegati zahtev za
III. območje in sicer 60 dBA za dan in 50 dBA za noč.
Osnovni ukrepi za zmanjšanje nivoja hrupa so usmerjeni v zmanjšanje hrupa tistih strojev oziroma tehnoloških procesov, ki odločilno prispevajo k prekoračitvam dovoljenih
nivojev hrupa.
Zgradi se protihrupne zaščite na drobilnem delu priprave agregata tako, da se le tega zapre z izolacijskimi ploščami.
Izvedejo se protihrupni ukrepi na asfaltni bazi (sito,
elevator, ciklon) in drobilnikih – zaščita z oblogami).
V primeru, da se pokažejo povečane emisije hrupa na
bližnjih stanovanjskih objektih, je potrebno izvesti dodatne
aktivne protihrupne ukrepe na območju UN (protihrupni zid
na območju asfaltne baze v smeri proti stanovanjskim objektom). V primeru, da bodo kljub izvedenim aktivnim ukrepom
povečane emisije hrupa, je investitor dolžan izvesti pasivne
protihrupne ukrepe na sosednjih stanovanjskih objektih.
31. člen
Podzemne vode
V smislu varovanja podtalnice je potrebno urediti:
– meteorno kanalizacijo tako, da se ponikuje oziroma
odvaja v odprt jarek le čiste meteorne vode,
– delno onesnažene meteorne vode se speljejo preko
peskolovcev in lovilcev olj ter šele nato spustijo v okolje,
– fekalne in ostale odpadne sanitarne vode je potrebno zbirati in prečistiti pred izpustom v vodotoke,
– odpadne vode iz laboratorija, ki so pomešane z organskimi topili (kloroform, trikloretilen...) in ostale posebne
ali nevarne odpadne vode je potrebno zbirati v posebnih
posodah in jih odvažati v predelavo ali nevtralizacijo in jih ni
dovoljeno speljati v ponikalnico ali greznico,
– skladiščenje nevarnih snovi, ki predstavljajo potencialno nevarnost onesnaženja podtalnice mora biti izvršeno
tako, da je skladiščenje tekočih snovi varno tudi v primeru
nepravilnega ravnanja, transporta ali nesreče.
Zato se v sklopu ureditev:
– zgradi oziroma uredi najnižja kota platoja gramoznice, ki je 150,90 m.n.v.,
– rekonstruira obstoječa greznica tako, da se zagotovi
njena nepropustnost in zadostna velikost,
– zgradi meteorna in fekalna kanalizacija, obnovijo se
stari lovilci olj ter zgradijo novi, dodatno se zgradijo tudi
peskolovci na mestih, kjer so potrebni,
– zgradijo lovilne sklede,
– tlakujejo površine deponij in obratov ter tako omogoči kontrolirano odvajanje vod,
– utrdi površina vzhodne deponije in uredijo manipulativne transportne poti po njej ter uredi odvajanje meteornih
vod,
– za pravilno odvajanje in ponikovanje čistih meteornih
voda se uredi poseben odvodno ponikovalni jarek na jugu in
vzhodu območja deponij,
– plato za skladiščenje soli se betonira in skladišče
nadkrije s streho.
32. člen
Zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami
Obravnavano območje spada v spodnjeposavsko-kozjansko potresno območje, za katerega se pričakujejo potre-
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si intenzitete do VIII. stopnje po MCS lestvici. Vsi objekti in
ureditve morajo biti potresno varni.
Požarna varnost se zagotovi s hidrantnim omrežjem,
dodatnimi gasilnimi aparati (gasilna pena, prah...). Poklicna
gasilska enota je od območja UN oddaljena ca. 5 minut.
Poplave na tem območju zaradi vpliva vodotokov ne
pričakujemo, teoretično pa je možen ekstremen dvig podtalnice, kar se upošteva pri načrtovanju objektov.
33. člen
Monitoring
Po 70. členu zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93) je obratovalni monitoring dolžan opravljati onesnaževalec sam ali po drugih osebah. Za spremljanje in
ugotavljanje obremenitev asfaltne baze na okolje, je potrebno redno izvajati emisijski in imisijski monitoring.
Zrak
Izvaja se redni nadzor nad kvaliteto in polnostjo filtrskih
vreč na asfaltni bazi.
Vode
Potreben je reden pregled oljnih lovilcev in po potrebi
njihovo praznjenje.
Zagotoviti je potrebno reden nadzor vseh naprav in
opreme, vezanih na varstvo okolja.
Za reden nadzor nad kvaliteto podtalnice je potrebno
postaviti tri piezometre.
Zagotoviti je potrebno nadzor nad kvaliteto vode v drenažnem jarku.
Voditi je potrebno obratovalne dnevnike, na podlagi
sprejetih pravilnikov in poslovnikov, ki se nanašajo na red in
čistočo, na vzdrževanje in manipuliranje z naftnimi derivati
ter z objekti in napravami, urejenimi v te namene.
Evidentirati je potrebno vse napake in motnje, ki se
pojavijo, kakor tudi ugotoviti vzroke in izvršene ukrepe.
Hrup
V skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje, se bodo opravile meritve hrupa in izvajal monitoring v času po izvedenih sanacijskih ukrepih. Na podlagi
rezultatov meritev in strokovni oceni, se določi obseg naknadnega monitoringa ter doda predlog eventualno potrebnih dodatnih protihrupnih ukrepov.
34. člen
Vodnogospodarske ureditve
Te ureditve zajemajo predvsem zaščito podtalnice. V te
ukrepe spadajo ureditev kanalizacije območja in ločevanje
čistih od onesnaženih meteornih voda ter pravilno ravnanje z
odpadki, predvsem s posebnimi in nevarnimi odpadnimi
snovmi.
Generalna zaščita voda na širšem območju Krškega
polja je ureditev kanalizacijskega sistema in kvalitetno obratovanje čistilne naprave Brege, na katero se bodo stekale
tudi odpadne vode iz Asfaltne baze Drnovo.
35. člen
Etapnost poseganja v prostor
Prva faza zajema ureditve, katerih začetek izvajanja se
predvideva v letu 1998, 1999 in 2000, zaključek pa konec
leta 2000. Te ureditve so naslednje:
– sanacija tehnoloških procesov asfaltne baze,
– ureditev oziroma betoniranje in asfaltiranje posameznih tehnoloških celot,
– obstoječe skladišče za bitumen na asfaltni bazi Kovinarska se odstrani in zgradi novo skladišče za bitumen z
modernejšo tehnologijo,
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– zgradi se betonski plato kot talna lovilna skleda pod
postrojenjem asfaltne baze 1 – Kovinarska, z lovilcem olj,
– zgradi se betonski plato kot talna lovilna skleda pod
postrojenjem asfaltne baze 2 – Alfeld, z lovilcem olj,
– ureditev transportnih in manipulativnih poti,
– ureditev mreže meteorne kanalizacije z zbirnim bazenom meteornih vod,
– ureditev odvodno ponikovalnega jarka na jugu in vzhodu območja deponij,
– ureditev deponij agregatov,
– rekonstrukcija skladiščenja bitumna na asfaltni bazi
Alfeld,
– izgradnja novega laboratorija z varnim skladiščenjem
nevarnih snovi iz laboratorija v sodih (kloroform, trikloretilen),
– zgradi se betonski plato kot talna lovilna skleda pod
postrojenjem betonarne z lovilcem olj.
Druga faza, katere začetek izvajanja se predvideva v
letu 2000 in 2001, zaključek pa konec leta 2001, predstavlja:
– izgradnjo novega priključka na lokalno cesto L3913
Drnovo–Brege,
– ukinitev obstoječega dostopa s ceste M 10/3,
– izgradnjo parkirišč na zgornjem platoju na severozahodnem delu območja UN,
– izgradnjo novih objektov (garaže, delavnice, perišče,
pokrita deponija soli).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU POSEGOV NA OBMOČJU UREDITVENEGA
NAČRTA
36. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju ureditvenega načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti
gradbišče in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen
promet.
V primeru, da bodo kljub izvedenim aktivnim protihrupnim ukrepom povečane emisije hrupa, je investitor dolžan
izvesti pasivne protihrupne ukrepe na sosednjih stanovanjskih objektih.
V skladu z določili zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 23/93) je pred izdajo dovoljenja za posege v prostor
potrebno izvesti postopek presoje vplivov na okolje.
37. člen
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in
jo začasno deponirati,
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami,
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
38. člen
Cestno podjetje si je dolžno pridobiti dovoljenje Občine Krško o uporabi lokalnih cest v občini.
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40. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik Občine Krško.
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-19/97
Krško, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

KUZMA
3456.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 30. julija 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 Kuzma 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

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Kuzma so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

39. člen
Odlok o ureditvenem načrtu Asfaltna baza Drnovo je
stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.

4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.
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5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Kuzma na predlog župana.
2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenija 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 prejšnje teze tega
odloka.
2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajani 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 Kuzma 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.
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 Kuzma 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 in če je vpisana v
zemljiško knjigo.
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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 Kuzma 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.
3. 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 Kuzma.
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanje 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 dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Kuzma 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 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 občinska uprava. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
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– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Kuzma;
– 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.

pristopov do objektov in zemljišče 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.

14. člen
(financiranje občinskih cest)
1. Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu Občine Kuzma.
2. Občinski svet občine Kuzma 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.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
1. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
2. Za gradnjo avtobusnih postajališč mora predlagatelj
pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno
avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
3. Novozgrajena avtobusna postajališča na lokalni cesti morajo biti zunaj vozišča.

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

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
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.
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.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in
upravljavci 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.
21. 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 občinske uprave, za boljše elemente
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nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
22. 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
odgovorna občinska uprava.
3. Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
1. Občinska uprava 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. Občinska uprava 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 v občinski cesti.
24. 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 Kuzma.
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 to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka, drugače določeno.
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 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.
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3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovorna pristojna občinska uprava.
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 ali v okviru občinske uprave v nesamostojnem režijskem obratu.
3. Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Kuzma.
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 občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
27. člen
(vzdrževanje križišč)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste, skrbi občinska uprava.
28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih
je dovoljen javni promet, je pristojna občinska uprava.
29. 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 upravljavci teh površin.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
1. Občinska uprava 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 občinska uprava, 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
občinska uprava, 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.
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VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
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
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 občinske uprave, s sklepom začasno,
najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije
vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
2. Predstojnik občinske uprave 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, 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 občinsko upravo.
4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku te teze, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 49. člena tega
odloka.
5. Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
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.
2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
3. Občinska uprava, izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na
njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.
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 4 m,
– pri javni poti 2 m.
6. Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Kuzma.
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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 Kuzma, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
občinske uprave.
2. Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preuredite vodov in naprav krije njihov
upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za
njihovo napeljavo oziroma postavitev.
3. Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali prometa 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 občinske
uprave.
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 in občinsko upravo.
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
in občinsko upravo.
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 in občinsko upravo.
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 občinske uprave. 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 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
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dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar 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 občinska uprava, 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 z občinsko upravo, 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 občina, določi ob
obstoječih občinskih cestah, občina odda najugodnejšemu
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
povšin 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 občinske uprave.
39. člen
(priključki na občinsko cesto)
1. Priključki nakategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve
in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev prključkov 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 predstavnik občinske uprave, zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji,
določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
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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 občinska uprava, 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. Občinska uprava, lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd, v skladu
s predpisi o gozdovih.
2. Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče potoke, morajo
sodelovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.
3. Občina krije del stroškov za pogozditev goljav ter za
ureditev hudournikov in deročih potokov 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 občinske uprave.
44. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostoja 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 občinske uprave.
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 kakršnakoli 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.
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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 kakršnekoli 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 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,
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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
druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda tudi v
primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne
ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska
uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od občinske uprave, potrjena prometno
tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore občinske ceste.
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 občinske uprave, potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.
3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
5. Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
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6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste, mora o njej in o preusmeritvi
prometa, obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja, najmanj tri dni pred zaporo ceste.
50. člen
(polje preglednosti)
1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh
cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves,
grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in
naprav ali storiti karkoli 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 občinska uprava,
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 občinske uprave, iz 32. člena
tega odloka.
51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Kuzma na predlog župana, razen v
primerih iz 31. teze 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 občinske uprave, s sklepom. Občina ima pravico do povrnitve
stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in
odstranitev.
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. Občinska
uprava 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 občinska uprava. V so-
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glasju 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 Občinska
uprava občine Kuzma. 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 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.
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 občinske uprave.
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 občinska uprava 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, inšpektor za
državne ceste na področju Občine Kuzma ali pooblaščena
oseba, ki ga pooblasti župan Občine Kuzma.
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;
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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:
– 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, občinsko upravo 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.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
(prekrški)
1. Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT 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 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 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 občinske uprave (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 obsege del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih potokov ne prilagodijo tako, da se
zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);
8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (43. člen);
9. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostoja 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 motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki 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);
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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 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);
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).
2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
59. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 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:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člen);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del
ob morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena);
2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 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 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (drugi odstavek 23. 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 občinske uprave, če
pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne
obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).
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63. 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 občinski
upravi, najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po
preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega
odloka.
64. 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.
65. 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.
66. 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.
67. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota na območju Občine Kuzma
(Uradne objave, št. 34/83).
68. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
(inšpekcijski nadzor)
Dokler ne bodo organizirane inšpekcijske službe na
občinski ravni, njene naloge izvaja pristojna republiška inšpekcija.

Št. 371/99
Kuzma, dne 30. julija 1999.
Župan
Občine Kuzma
Škalič Jožef l. r.

Stran

9020 / Št. 69 / 26. 8. 1999
3457.

Odlok o določitvi občinskega praznika Občine
Kuzma

Na podlagi 5. in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Kuzma na seji
dne 30. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o določitvi občinskega praznika Občine Kuzma

Uradni list Republike Slovenije
IV
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine
Kuzma.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 363/99
Kuzma, dne 30. julija 1999.

1. člen
Občina Kuzma ima svoj občinski praznik.

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

2. člen
Praznik Občine Kuzma je 2. julij.
3. člen
Občina Kuzma obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja
Občine Kuzma.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

LITIJA
3459.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine
Litija na 6. seji dne 13. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Št. 202/99
Kuzma, dne 30. julija 1999.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

3458.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Kuzma

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99)
je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 30. julija 1999
sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Kuzma
I
Javna infrastruktura na področju kulture postane naslednja nepremičnina na območju Občine Kuzma, ki je bila
17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali
krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in je pretežno
namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.
1. Dvorana za kulturne prireditve Kuzma, k.o. Kuzma,
št. parc. 723, z. k. vl. 134; velikost 151 m2; lastnik Občina
Kuzma.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v tej nepremičnini, ki služi kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.

1. člen
S tem sklepom se zemljišče parc. št. 1675/2 – pot v
izmeri 97 m2 in parc. št. 1675/3 – pot v izmeri 511 m2, obe
k.o. Jablanica, ki so zemljiškoknjižno javno dobro v splošni
rabi, prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek.
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa, v smislu zakona
o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97), postanejo lastnina Občine Litija.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-26/96
Litija, dne 13. julija 1999.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

LOŠKA DOLINA
3460.

Odlok o ureditvenem načrtu Stari trg

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 39/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 ter
71/93) in 29. člena o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 57/94 in 14/95) ter 20. in 65. člena
statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je
Občinski svet občine Loška dolina na 3. redni seji dne
22. 4. 1999 sprejel
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ODLOK
o ureditvenem načrtu Stari trg
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Stari trg, ki
ga je izdelala Area, d.o.o., Cerknica, podjetje za prostorski,
gradbeni, računalniški in poslovni inženiring, v aprilu 1994
pod številko 93/III-218.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
– pregled potrebnih posegov
– besedilo odloka
Grafični del:
1. Izvleček iz planskih dokumentov
2. Katastrski načrt z mejo območja
M 1:1000
3. Prostorska zasnova
M 1:1000
4. Ureditvena situacija
M 1:1000
5. Namenska raba
M 1:1000
6. Ureditev zelenih površin
M 1:1000
7. Cestno omrežje:
– prometne rešitve križišča
M 1:500
8. Komunalni vodi
M 1:1000
– kanalizacija
– vodovod
– elektrika
– telefon
9. Karta gradbenih parcel
M 1:1000
3. člen
Prostor, ki je opredeljen z območjem UN Stari trg vključuje naslednje prostorsko planske celote: 7C, 8C, 9S, 10C
in 11C.
4. člen
Ureditveni načrt obsega naslednje parcele:
k.o. Stari trg pri Ložu
*1, *7, *9, *11, *12, *13, *14/4, *14/1, *14/2, *14/3,
*15, *16, *17, *18, *20, *23, *24, *26, *29, *31/1, *32,
*33, *36, *37/1, *41/1, *41/2, *41/3, *41/4, *45, *46,
*47, *49, *50, *52/1, *52/2, *52/3, *53/1, *53/2, *54,
*57, *58, *59, *60, *67, *70, *71, *74/2, *75, *76, *79,
*81, *84, *85, *87, *88/1, *88/2, *88/3, *90, *91 *93,
*98, *99, *103, *104, *105, *106, *109, *110, *111,
*120, *132, *142, *148, *152, *153, *154, *155, *156,
*159, *160, *161, *162, *165, 2, 20, 21/1, 22, 30,
31/2, 37/1, 37/3, 38, 39/1, 39/2, 40, 42/1, 42/2,
43/1, 43/2, 45, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50,
51/1,5 1/2, 51/3, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 55,
56, 57, 58, 60/1, 61, 62, 62/1, 62/3, 63/1, 63/2,
63/3, 65/1, 65/2, 67, 68/2, 68/3, 71/1, 71/2, 71/3,
73, 74, 75/2, 76/2, 79/2, 83, 94, 95, 97, 100, 101,
102, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 149, 150, 190/2, 218, 222, 223, 224,
225, 226, 228, 466/4, 466/5, 469, 470, 471, 472,
473, 581, 660, 623, 628, 629, 630, 631, 632, 633,
658, 659, 661, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 664/3,
665, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676,
677, 678, 679, 680/1, 680/2, 681, 682, 684, 685,
686/1, 686/2, 686/3, 687/1, 687/2, 688, 689, 690,
691, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 703, 704, 706,
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707, 708, 710/1, 710/2, 710/4, 710/6, 711/1, 711/2,
712, 713/1, 713/2, 713/3, 714, 716, 719, 721, 722,
723, 724, 726/2, 726/3, 726/4, 728/1, 728/3, 771/2,
775, 778, 780, 781/1, 781/2, 781/3, 784/2, 791,
792/1, 792/2, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5,
798/2, 807/16, 807/17, 807/37, 807/53, 807/64,
811/2, 812/2, 820/1, 820/2, 826, 826/1, 826/2 in
828
delno pa so v območje zajete naslednje parcele
k.o. Stari trg pri Ložu
21/2, 23, 28, 35, 37, 39/1, 44, 50/1, 76/1, 77,
79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104,
181/1, 181/2, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189,
190/1, 191, 217, 220, 258/1, 466/2, 466/3, 563, 564,
567, 568, 573, 574, 580, 582/2, 624, 648, 649, 652,
653, 654, 655, 656, 726/1, 728/2, 770, 771/1, 783,
784/1, 785/1, 798/1, 807/36, 807/38, 807/39,
807/41, 811/1, 812/2, 818, 819, 822 in 824.

II. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI IZRABE
5. člen
Površine območja urejanja so namenjene predvsem
centralnim dejavnostim naselja Stari trg, kot centra širšega
zaledja. Kot vezna funkcija posameznih poudarjenih delov
naselja je stanovanjska gradnja s spremljajočim in dopolnilnim programom.
Površine obsegajo:
– obstoječe površine izgradnje v treh glavnih smereh:
– ob glavni cesti (Cesta Notranjskega odreda),
– ob cesti proti Markovcu,
– ob cesti na Ulako,
– površine javnega programa,
– osnovna šola z enoto VVZ in športno rekreacijskimi
površinami,
– območje zdravstvenega varstva (ZD in lekarna),
– avtobusna postaja, enota banke, enota PTT, trgovski
lokali,
– rekreacijski trg z objekti javnega značaja,
– novo oblikovan trg – odprt prostor z upravno-kulturnimi funkcijami – gostinski in drugi lokali, gasilski dom, prostori za ljubiteljske dejavnosti, itd.
– dopolnilno stanovanjsko gradnjo v smislu dopolnjevanja niza,
– prometne površine,
– nezazidane površine v prvotni rabi,
– športno rekreacijske površine.
Prostorska organizacija sledi predlogu programskih zasnov. Zasnova in izhodišča temeljijo predvsem na tem, kaj
predstavlja območje v širšem kontekstu naselja, v zasnovi
preoblikovanja v mestni prostor kot prostorski in arhitekturni
detajl.
Konflikno točko obstoječe organizacije prostora predstavlja osrednje križišče.
6. člen
Za realizacijo predvidenih posegov je potrebno odstraniti naslednje objekte:
– objekt Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 13,
– objekt TVD Partizan,
– objekt Stari trg, Pot na Ulako 6,
– objekt Stari trg, Pot na Ulako 27,
– del objekta Stari trg, Cesta Notranjska odreda 8,
– objekt AMD,
– objekt M-KGZ Cerknica se nadomesti in delno prelocira.
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7. člen
Po organizacijski zasnovi je naselje zasnovano na glavne morfološke enote, ki predstavljajo tudi več ali manj homogene funkcionalne sklope.
Starejša zasnova vzdolžno ob glavni cesti predstavlja
jedro Starega trga in ob njej so glavni javni programi s
stanovanjskimi funkcijami objektov. Obvezno maksimalno
ohranjanje identitete lokacij in objektov samih z vsemi arhitekturnimi elementi.
8. člen
Na obeh straneh glavne osi sta dva večja trga ali proste
površne. Prvi je obstoječ in je namenjen rekreacijski funkciji
(zbiranju in zadrževanju prebivalcev ob rekreacijskih aktivnostih). Zaradi vse večjega pritiska po zgostitvi drobnih dejavnosti je potrebno trg razbremeniti pomožnih in začasnih
objektov in zagotoviti delovanje programov s potrebnimi zunanjimi površinami (dovozi, dostopi, parkirišča, dostava, manipulativne površine itd.)
Vse objekte, ki obkrožajo trg je potrebno ustrezno
preoblikovati, ker so močno degradirani.
Drugi trg je namenjen kulturni funkciji (kulturnim prireditvam na prostem). Trg bo obdan z novimi in nadomestnimi
objekti javnega značaja. Za vse dejavnosti se zagotovijo
potrebne zunanje površine in arhitekturno uskladijo s tipologijo osrednjega dela naselja – kontinuiteta oblikovanja.
Ob obeh trgih je nujno predvideti samo dejavnosti v
skladu z osnovno namensko rabo osrednjega mestnega
značaja prilagojena dejavnosti trga.
9. člen
Spodnji rob naselja je v celoti namenjen vzgojno-izobraževalnemu programu s potrebnimi športno-rekreacijskimi in ostalimi površinami.
Območje vzhodno od izobraževalnega programa na
drugi strani Brežička z delovnim imenom “Za vrtovi” ostane
površina v prvotni rabi. Na zgornjem robu teh površin se
zaključi zaledje obstoječe pozidave s stanovanjsko gradnjo
ob napajalni cesti.
10. člen
Ob obstoječi cesti na Markovec se ohranja ulični niz
pozidave domačij stanovanjsko-kmečkega značaja (poleg
stanovanjske hiše še ostala poslopja domačij).
Ob ulici je možno v objektih predvideti nemoteče dopolnilne dejavnosti z zagotavljanjem vseh potreb posameznih dejavnosti.
11. člen
Del starejšega dela je ob cerkvi, ki ga je po svoji zasnovi, lociranju objektov in večplastni dejavnosti arhitekturnih
kvalitet nujno ohraniti oziroma oživiti.
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Pri izvedbi UN je potrebno izvesti nove parkovne ureditve ob objektih javnega značaja. S pravilnim izborom visoke
in nizke vegetacije moramo formirati ali poudariti značaj
posameznega prostora ter obenem doseči kontinuiteto pri
zasnovi večjih kompleksov. Projekti zunanje ureditve morajo
upoštevati koncept ureditve, ki je razviden iz grafične priloge.
Obvezna je uporaba avtohtonih vrst ozelenitve. Vrste
drevja je potrebno zreducirati. Ravne večje rekreacijske površine (športne in rekreacijske) naj bodo zatravljene in ostanejo večinoma prazne, razen višje goste ozelenitve, ki služi
ločevanju dejavnosti in njihovim medsebojnim negativnim
vplivom.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
14. člen
Povezave med posameznimi deli območja urejanja
omogoča načrtovan sistem cest in peš poti, ki je funkcionalno prirejen urbanistični zasnovi, le-ta pa se prilagaja oblikovanosti in danostim prostora.
Vsi objekti javnega programa so integrirani s stanovanjskim okoljem ter locirani ob glavne prometne povezave v
štiri obstoječe smeri:
– glavna vzdolžna cesta,
– cesta proti Markovcu,
– cesta na Ulako ter
– Gradišče.
15. člen
Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo.
Notranja parcelacija, ki je prikazana v grafičnem delu, je
obvezna. Lega in velikost objektov je definirana v grafičnih
prilogah ureditvenega načrta.
16. člen
Lociranje novih nadomestnih in dopolnilnih objektov na
parcelo, oblikovanje objektov naj sledi kvalitetni tipologiji
arhitekture okoliške pozidave, oziroma obstoječim prostorskim zakonitostim s poudarkom ohranjanja identitete naselja.
Situacija objektov, zunanje ureditve ter dostopi so podani v grafični prilogi. V grafičnih prilogah so podani maksimalni možni gabariti, ki lahko odstopajo samo do – 15%.
17. člen
Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojnice, telefonske govorilnice, nadstreški, kakor tudi pomožna
oprema in naprave kot so reklamna znamenja, napisi, turistične oznake, klopi, brisoleji, morajo biti v ožjem območju
naselja ob glavnih prometnih smereh oblikovno poenoteni.

12. člen
Zaledje vzdolžne osi do poti na Ulako je dopolnilna
stanovanjska gradnja, ki bo ohranila zasnovo iz dobe nastanka stanovanjske soseske. Predvidena je manjša dopolnitev in smiselno enotno oblikovanje prizidkov, dovozov in
dostopov.

18. člen
Pred izdajo dovoljenja za postavitev teh vrst objektov in
naprav je potrebno predložiti skico nameravanega posega.
Kolikor se tak poseg pojavi na objektu spomeniškega
varstva ali njegovem gravitacijskem območju ali na objektu z
ohranjenimi elementi identitete je potrebno pridobiti soglasje pristojne spomeniško-varstvene službe.

13. člen
Območja dosedanjih oblikovanih zelenih površin je potrebno obnoviti in ves čas vzdrževati. Posamezna drevesa na
izpostavljenih lokacijah, ki tvorijo naselbinsko identiteto je
potrebno skrbno negovati in pomlajevati.

19. člen
Velikost gradbene parcele za objekte (ne pomožne) so
določene z osnovnim načrtom parcelacije. Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev osnovnih potreb
objekta in namenu oziroma tehnologiji, ki je v objektu.
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20. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča se določi na podlagi
namembnosti, velikosti objekta, naravnih in ustvarjenih danosti, ob upoštevanju predvidenega razvoja predvem infrastrukturnih ureditev, objetov in naprav ter omejitve uporabe
zemljišča po posebnih predpisih.
21. člen
Merila za določitev velikosti funkcionalnega zemljišča:
– za objekte javnega značaja je minimalna širina okrog
objekta 2 m ter širina vseh dovozov najmanj 3 m; javne
proste površine niso sestavni del funkcionalnih zemljišč posameznih objektov, kakor tudi ne zemljišča preko cest;
– javni objekti, ki so grajeni ob ulici je meja na ulični
strani skladna z fasado objekta,
– za skupne stanovanjske objekte (bloki in večstanovanjske hiše – nad šest stanovanj) je minimalna širina okrog
objekta 2 m ter širina vseh dovozov najmanj 3 m ter pripadajoča parkirišča, če niso dvonamenska (tudi za obiskovalce)
in niso locirana preko dovozne ceste;
– za individualne stanovanjske objekte je minimalna
širina okrog objekta 1,20 m ter širina vseh dovozov najmanj
2,40 m
– za pomožne objekte se določi minimalni povečan
obseg osnovnega tlorisa in je 0,8 m okrog objekta z dostopom širine 1 m;
– posameznim objektom s posebnim značajem, kakor
tudi objekti s specifično tehnologijo se doda funkcionalnemu zemljišču tudi pripadajoče dvorišče, ki se zaradi tehnologije uporablja skupno s funkcijo objekta (ni možno deliti
procesa znotraj in zunaj objeta v dve fazi);
– za vse stoječe objekte velja, da kolikor je dejanska
parcela manjša od gradbene parcele (ugotovljene na podlagi navedenih meril), se upošteva dejanska površina parcele;
– obstoječi objekti postavljeni na parcelno mejo dveh
sosednjih lastnikov imajo mejo funkcionalnega zemljišča na
sami fasadi, za vzdrževanje objekta si morajo dogovoriti
služnost vsaj na delu parcele pod kapom,
– pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah mora biti
formirana gradbena parcela. Kolikor se ne zagotovi velikost
po določilih minimalnega funkcionalnega zemljišča, poseg
ni možen.
IV. PROMETNE UREDITVE
22. člen
Osnovne prometne rešitve slonijo na obstoječi osnovni
glavni vzdolžni cesti skozi naselje. Za zagotavljanje potreb
tranzitnega in motornega prometa naselja se zgradi novo
križišče s potrebnimi zavijalnimi pasovi.
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– Gradišče,
– cesta k Ogradam.
Zaradi umirjanja prometa in prometne varnosti so ceste
urejene z označbami ali z “jezdeci” na cestišču ter protihrupnimi zaščitami.
25. člen
Intervencijski promet je dovoljen po vseh prometnih in
drugih utrjenih površinah. Za potrebe mirujočega prometa je
potrebno nujno urediti dodatna parkirišča pri objektih javnega značaja, še zlasti pri prenovi, nadomestni gradnji in novogradnji.
26. člen
Peš promet je urejen ob vseh prometnih površinah.
Naselje po svoji zasnovi omogoča tudi prečne povezave
med prometnicami s peš koridorji, to je med večjimi odprtimi
površinami v centru naselja.
Za kolesarski promet se uredi ločena vzdolžna trasa ob
potoku za napajanje naselja od severa k jugu.

V. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
27. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma
novozgrajeno komunalno omrežje. Investitor sam poskrbi za
opremljenost stavbnega zemljišča.
Komunalna oprema obsega omrežja in naprave za oskrbo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo ter omrežje zvez. Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati planske usmeritve,
zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene organizacije in v
skladu z določili predpisov in pravilnikov veljavnih na območju Občine Loška dolina.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, vodo, tla) in ustrezno obrambno zaščito (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjšanje ogroženosti itd.)
Priključitev objektov na komunalne naprave je možna v
skladu s pogoji upravljalcev.
Oskrba z vodo
28. člen
Obstoječe in predvidene objekte je treba priključiti na
obstoječe vodovodno omrežje. Po situaciji, premerih cevi in
opremi mora sekundarno omrežje ustrezati pravilniku o normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Sekundarno omrežje mora biti opremljeno z nadzemnimi hidranti v
skladu z istim pravilnikom.
Odvajanje odpadnih voda

23. člen
Tranzitni promet bo potekal po obstoječi vzdolžni glavni cesti skozi naselje. S prometnimi znaki je potrebno znižati
hitrosti skozi naselje.
24. člen
Motorni promet bo potekal skozi naselje in za potrebe
naselja samega po glavnih prometnih smereh:
– glavna vzdolžna cesta,
– cesta proti Markovcu,
– cesta na Ulako,

29. člen
Obstoječo, novo in dopolnilno gradnjo je potrebno
priključiti na kanalizacijsko omrežje po pogojih upravljalca.
Pri tem je potrebno upoštevati zaščito vodnih virov v občini
in navodilo za gradnjo gnojišč in greznic.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba speljati preko lovilcev maščob v
kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico. Meteorne vode z
drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba
speljati v ponikovalnico, oziroma v vodotok.
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Energetska oskrba, javna razsvetljava in TV omrežje
30. člen
Potrebno je varovati koridorje daljnovodov. Za oskrbo z
elektično energijo veljajo naslednji pogoji:
– na področju oskrbe z električno energijo je potrebno
upoštevati veljavne predpise za to področje in zasnovo
elektroomrežja,
– upravljalec mora zagotoviti ustrezne napetostne razmere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti (obstoječih in
predvidenih) na podlagi izpolnitve tehničnih pogojev, ki jih
predpiše v elektro-energetskem soglasju pred izdajo dovoljenja.
Ob glavnih cestah in večjih odprtih ploščadih mora biti
zgrajena javna razsvetljava, ki zagotavlja minimalne vrednosti
srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom
na gostoto prometa in dejavnost dela območja.
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.
Omrežje zvez
31. člen
Vse objekte se lahko priključi na javno telefonsko
omrežje. Glede na predvidene širitve ni potrebno zagotoviti
dodatnih kapacitet. Priključke objektov se izdela skladno s
pogoji upravljalca.
VI. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
32. člen
Varstvo zraka
V območju UN ni večjih onesnaževalcev zraka, prav
tako tudi predvidena gostota malih kurišč. Z izvedbo UN se
število kurišč bistveno ne povečuje. V večini objektov so
predvidene kotlovnice. Male kotlovnice naj bodo redno vzdrževane in v maskimalni možni meri obnovljene. Za večje
objekte ali posebna kurišča določi pogoje Hidrometeorološki zavod RS.
Pri objektih, ki imajo možnost izgradnje delavnice, je
potrebno preveriti možnost prekomernega onesnaževanja
zraka.
33. člen
Varstvo pred hrupom
Naselje Stari trg je zaradi svoje lege izpostavljeno prometnemu hrupu. S posebnimi ukrepi želimo zmanjšati hitrosti in s tem tudi ublažiti hrup.
V stanovanjih ob glavih prometnicah naj ne bodo ob
cestni fasadi spalni prostori.
V lokalih v pritličjih večnamenskih objektov niso dovoljene hrupne dejavnosti.
34. člen
Varstvo voda
Meteorne vode z utrjenih površin (parkirišč in ploščadi)
je potrebno pred iztokom očistiti s peskolovci, ki so opremljeni z lovilci olja.
Pri obrtnih dejavnosti definira pogoje za posamezno
dejavnost pristojna inšpekcijska služba.
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35. člen
Protipožarna varnost
Pogoji protipožarne zaščite bodo podani v pogojih požarne inšpekcije.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
36. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorje, projektante
in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi
in ostalimi posegi na ureditvenem območju. Določila ureditvenega načrta morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih dokumentacijah.
Poleg določil UN Stari trg je pri realizaciji potrebno
upoštevati pogoje soglasodajalcev za vsak poseg v prostor
posebej.
Pri urejanju objektov in spremembi namembnosti v objektih je potrebno nujno upoštevati potrebe po dodatnih
zunanjih površinah za potrebe manipulacije in parkiranja. Pri
vsakem posegu je potrebno preveriti zadostnost zunanjih
površin in zagotoviti pregledne in varne dostope in dovoze.
Izbor novih ali dopolnilnih proizvodnih programov mora
projekt vključevati tudi presojo ekološke obremenitve okolja.
Pri prenovi objektov, ki so definirani kot nosilci identitete naselja in predstavljajo značilno mestotvorno arhitekturo
je pri izdelavi projektne dokumentacije ali pred izdajo ustreznih dovoljenj potrebno izdelati načrt prenove fasad z arhitekturnimi detajli ter barvno študijo barvanja uličnih fasad. Ustreznost umeščanja potrdi občinska strokovna služba na
podlagi pozitivnega mnenja pristojne spomeniško-varstvene
službe.
V projektu hortikulture mora biti posebej opredeljena
ureditev na zelenicah, ki spadajo k objektom. Vrste zelenja
naj bodo določene, pri čemer naj bo lastnikom prepuščena
svoboda pri izbiri in lociranju ozelenitve. Potrebno je paziti
pri preglednosti cestnega skeleta ter glavnim vedutam naselja. Ozelenitev mora biti izvedena tako, da ne ovira normalnega vzdrževanja objektov. Mejne zazelenitve ne smejo tangirati sosednjega zemljišča oziroma ovirati njihovega koriščenja.
Pri izvajanju ureditvenega načrta morajo biti glede na
njihova določila upoštevani vsi veljavni gradbeno-tehnični,
prometni, sanitarno-higienski, varnostni in drugi predpisi.
VIII. KONČNE DOLOČBE
37. člen
S sprejemom tega odloka za območje urejanja ne veljajo določila splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92).
Določila odloka o pomožnih objektih je potrebno smiselno prilagotiti tako, da bruto etažna površina vseh objektov
na posamezni parceli ne presega bruto 40% velikosti parcele.
38. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in
drugim organizacijam na Občini Loška dolina, pristojni službi Upravne enote Cerknica ter pri pristojni inšpekcijski službi.
39. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega načrta opravlja
pristojna inšpekcijska služba.
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40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Župan
Občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

3461.

Sklep o povprečnih stroških komunalne opreme
v Občini Loška dolina v letu 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 4/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), 20. in 70. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95, 4/97, 13/97 in 21/97), 42. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter
navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 4/99) je Občinski svet občine Loška dolina na 3. redni
seji dne 22. 4. 1999 sprejel

SKLEP
o povprečnih stroških komunalne opreme v
Občini Loška dolina v letu 1999
1. člen
Povprečni stroški izgradnje oziroma prenove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja
oskrbovalnih sistemov se določijo kot povprečje stroškov
opremljanja na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v Občini Loška dolina v letu 1998.
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5. člen
Povprečni stroški določeni v 2. členu tega sklepa se
med letom valorizirajo v skladu s povprečnim indeksom za
ostalo nizko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 42007/00001/99
Loška dolina, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

LOŠKI POTOK
3462.

Odlok o komunalnih taksah v Občini Loški Potok

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški
Potok na seji dne 22. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Loški Potok

2. člen
Povprečni stroški komunalne opreme za 1m2 stavbne
parcele za posamezno komunalno infrastrukturo znašajo na
dan 31. 12. 1998 za
1. oskrbovalne sisteme
s področja vodooskrbe
230 SIT/m2
2. oskrbovalne sisteme
s področja fekalne kanalizacije
330 SIT/m2
3. oskrbovalne sisteme
za odvajanje padavinskih voda
270 SIT/m2
4. oskrbovalne sisteme za cestno infrastrukturo
a) makadamsko cestišče
170 SIT/m2
b) asfaltno cestišče
390 SIT/m2
5. oskrbovalne sisteme
za javno razsvetljavo
90 SIT/m2
Velikost stavbne parcele je
400 m2

1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks, taksni zavezanci, postopek odmere, način plačila in višina takse.

3. člen
Komunalni prispevek se določi upoštevaje površino
stavbne parcele zavezanca glede na mogoče priključke na
javno infrastrukturo.

3. člen
Taksni zavezanci so fizične in pravne osebe, ki so
koristniki taksnih predmetov in storitev oziroma lastniki ali
najemniki nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet
ali izvaja storitev.

4. člen
Zavezancem se določi komunalni prispevek na podlagi
povprečnih stroškov komunalne opreme za vsa območja v
občini Loška dolina do uveljavitve programa opremljanja stavbnih zemljišč po predpisih o vsebini programa opremljanja.

4. člen
Taksne obveznosti ne plačujejo Občina Loški Potok in
humanitarne organizacije. Plačila komunalne takse za plakate so oproščena društva s sedežem v Občini Loški Potok za
propagiranje kulturnih, športnih in humanitarnih prireditev.

2. člen
Komunalne takse so predpisane za:
1. glasbene avtomate in igralna sredstva v javnih lokalih;
2. uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori;
3. uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorenje
ali druge začasne namene;
4. reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;
5. uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov,
za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene.
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5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občinsko
upravo občine Loški Potok o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma prenehanju njegove uporabe. Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati,
ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
Zavezanec je dolžan Občinski upravi občine Loški Potok v petnajstih dneh prijaviti nastanek taksne obveznosti, če
ni v taksni tarifi drugače določeno. Prijava mora vsebovati
podatke o taksnem zavezancu ter podatke in dejstva, ki so
potrebna za določitev višine komunalne takse.
7. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in izdaja odločbe Občinska uprava občine Loški Potok. Za pobiranje komunalnih taks lahko predstojnik občinske uprave pooblasti
fizično ali pravno osebo.
8. člen
Komunalne takse se plačujejo v gotovini. Takse se
praviloma plačujejo vnaprej, kolikor ni v tarifi komunalnih
taks drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse
v naprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je
dolžan plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe. Če je
za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je potrebno takso plačati pred
izdajo dovoljenja.
9. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih. V primeru, da je taksa določena v letnem znesku, taksni predmet
pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot leto, se taksa
obračunava za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve in sicer po dvanajstinah letnih zneskov. O plačilu komunalne takse se takšnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
10. člen
Takse, ki se plačujejo v letnih zneskih, se plačujejo
mesečno (polletno) in zapadejo v plačilo 15. v mesecu za
pretekli mesec (15. januarja in 15. junija v letu). Višina takse
se predpiše z odločbo.
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se
opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od
pravnih oseb pa po splošnih predpisih o upravljanju izvršbe
denarnih obveznosti.
12. člen
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po
taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka. Občinski svet
občine Loški Potok do konca koledarskega leta s sklepom
sprejme vrednost točke za naslednje leto.
13. člen
Komunalne takse so prihodek Občine Loški Potok.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinska uprava občine Loški Potok.
14. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za
katero je predpisano plačilo komunalne takse.

Uradni list Republike Slovenije
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki ne prijavi taksnega predmeta ali
storitve v določenem roku.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje fizična oseba, če v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta ali
storitve.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje pravna ali
fizična oseba, ki namesti taksni predmet na mestu, ki ni
predvideno za nameščanje taksnih predmetov, ali če namesti taksni predmet, za katerega je potrebno dovoljenje, brez
dovoljenja.
15. člen
Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka
uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka taksne obveznosti, so dolžni to storiti v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
komunalnih taksah v Občini Ribnica.
Tarifa komunalnih taks
Tarifna številka 1
Za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v
javnih lokalih se plača taksa:
– za vsak glasbeni avtomat
1000 točk
– za elektronske igralne aparate
na denarne dobitke
5000 točk
– za elektronski igralni avtomat
3000 točk
– za druga igralna sredstva
500 točk
Opomba:
Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo. Za
druga igralna sredstva se štejejo naprave kot so namizni
nogomet, košarka, pikado in podobne naprave, ne glede na
vrsto pogona in način plačevanja uporabe storitev.
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v
svojem lokalu igralno sredstvo ne glede ali je lastnik igralnega sredstva ali ne.
Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, kavarne, nočni lokali, obrati ipd.) kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi,
terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Tarifna številka 2
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnim prostorom se plača letno:
– od vsakega začetega m2
500 točk
– neodvisno od zgornje alinee
za en rezerviran parkirni prostor
3000 točk
Opomba:
Taksni predmet po tej tarifi je uporaba pločnika in druge javne površine pred poslovnim prostorom oziroma v njegovi neposredni bližini, za neposredno opravljanje dejavnosti, ki se opravlja v tem prostoru in vsaka drugačna omejitev
javne uporabe take površine zaradi poslovnih interesov (zagrajevanje javne površine pred poslovnim prostorom).
Taksni predmet po tej tarifi je tudi uporaba rezerviranega parkirnega prostora na javnem parkirišču, ki je potrebna
za opravljanje dejavnosti, ne glede na to, kje je parkirni
prostor.
Taksni zavezanci so tisti, ki uporabljajo javni pločnik in
drugo javno površino ter morajo za te namene pridobiti
posebno dovoljenje občinskega upravnega organa.

Uradni list Republike Slovenije
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Tarifna številka 3
Za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorenje
ali druge začasne namene se plača taksa:
2 točki
– za vsak začeti m2 površine dnevno
– razen za priložnostno prodajo
na javnih površinah, se plača taksa v višini,
dnevno
30 točk
Opomba:
Taksni zavezanec je uporabnik prostora oziroma organizator prireditve.
Tarifna številka 4
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih se plača taksa
od velikosti:

– do 2 m2
– za vsak nadaljnji m2

enostransko

dvostransko

1000 točk
500 točk

1500 točk
500 točk

Za svetlobne reklamne napise se k osnovni taksi določeni glede na velikost doda 1000 točk.
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in so začasnega značaja, se plača taksa od velikosti:
– do 1 m2
– od 1 m2 do 2 m2
– od 1 m2 do 5 m2
– nad 5 m2

Št. 423-04/99-1
Loški Potok, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

3463.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Loški Potok
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok – za območje naselja Trava.
Spremenijo in dopolnijo se spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 5/99).
2. člen
V 9. poglavju z naslovom Poselitev v razdelku 9.3 Razvojne naloge se v osmem odstavku četrta alinea spremeni in
se besedilo glasi:
“ureditev pokopališča in nove kapelice v naselju Trava,”.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350/98-6
Loški Potok, dne 22. julija 1999.

3 točke
6 točk
12 točk
30 točk

Opomba:
Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe,
za katere se objavlja reklamni napis. Če tako opredeljenih
taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin na katerih
je taksni predmet.
Javno mesto po tej tarifi je vsaka javna površina ter
fasade, strehe, ograje in podobne površine, oziroma objekti
od katerih je napis viden na javne površine, ne glede na
lastništvo objekta, na katerem je predmet. Za taksni predmet se ne šteje označba državnega organa, zakonsko obvezna označba firme, označba poslovne enote, ter seznam
predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika na sedežu ali poslovni enoti.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Loški Potok

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
ter 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne
22. 7. 1999 sprejel
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Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

3464.

Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Loški Potok

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), navodila o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) ter 18. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški
Potok na seji dne 22. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Loški Potok
1. člen
S tem odlokom se sprejme odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Loški Potok (Uradni
list RS, št. 12/99).
2. člen
Sprememba odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
je v 82. členu tega odloka, kjer se parceli 1755 in 1756
k. o. Trava preneseta iz območja del naselja s strnjeno
pretežno kmečko zazidavo LP2 – S8 – S3 Trava (šesti
odstavek) v območje del naselja s strnjeno mešano gradnjo
z dopolnilnimi dejavnostmi LP2 – S8 – S1 Trava (drugi
odstavek).
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350/98-8
Loški Potok, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

MORAVSKE TOPLICE
3465.

Odlok o koncesiji za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Moravske Toplice

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 29/96) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99), je Občinski svet občine
Moravske Toplice na 7. seji dne 20. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka na območju
Občine Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Moravske Toplice, kot koncedent določa predmet koncesije,
pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in
čas trajanja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad
izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne službe in
drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov.
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RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih
plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni
odvodnik),
– srednje kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih
določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih
plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni
odvodnik),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave
za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov
zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilnih naprav ali iz
prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v
prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh
drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega obtoka
zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz
kurilnih naprav iz 3. člena tega odloka;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in vezanih elementov.
5. člen
(1) Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in
prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in
pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih
naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni
list SRS, št. 1/76).
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
vse naprave čistijo najmanj enkrat letno.
6. člen
(1) V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesionar opraviti strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vodov, dimnikov prezračevalnih naprav in drugih naprav ob
objektih.
(2) Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega
odstavka tega člena pisno seznaniti uporabnika naprav.
(3) Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka tega
člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimovodnih naprav in drugih naprav.

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zraka z namenom varstva zraka,
zdravstvene in protipožarne zaščite (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:
– male kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list

III. OBMOČJE
7. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet
koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe
na celotnem območju Občine Moravske Toplice.
Z ozirom na število naprav na svojem celotnem območju in s tem povezanim obsegom storitev dimnikarske službe,
se lahko Občina Moravske Toplice odloči za podelitev koncesije več izvajalcem, vendar tako, da vsak od izvajalcev
dimnikarske službe opravlja vse storitve dimnikarske službe
na svojem območju.

Uradni list Republike Slovenije
V tem primeru mora pri razdelitvi upoštevati naslednje
merilo:
– vsako območje znotraj celotnega območja občine
mora biti prostorsko zaokroženo območje.
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kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o
tem redno obvešča pristojni upravni organ in po potrebi tudi
pristojne inšpekcijske službe,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje
koncesije.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
8. člen
Koncesionar mora za opravljanje dimnikarske dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki
Sloveniji za opravljenje dejavnosti, ki je predmet koncesije
oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
– v primeru, da je koncesionar registriran kot družba,
predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru da
je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljenje dejavnosti,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da predloži program izvajanja dimnikarske dejavnosti
z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti,
razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI ZA
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
9. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe naslednja pooblastila:
– pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju Občine Moravske Toplice,
– da zaračunava plačila za vse storitve dimnikarske
službe uporabnikom dimnikarske službe,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
10. člen
Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:
– da kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost iz 1. člena tega odloka na celotnem dodeljenem območju,
– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor
ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju (bilanco stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v
primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do
15. marca, za preteklo leto,
– da vodi kataster emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak v skladu s predpisi (kataster je last koncedenta),
– da koncedentu sproti pošilja zbrane podatke, ki so
predmet katastra,
– da v roku 15 dni po zaključku kurilne sezone (od
oktobra do maja) odda letno poročilo o meritvah emisij iz

VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Koncesija se podeli za določen čas štirih let.
Koncesionar začne izvajati koncesionirano gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka takoj po podpisu koncesijske pogodbe ali najkasneje en mesec po podpisu. Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša za eno ali največ dve leti, pod pogoji določenimi v
koncesijski pogodbi.
VII. FINANCIRANJE
12. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar
finančne sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Soglasje k predloženemu ceniku dimnikarskih storitev
daje Občinski svet občine Moravske Toplice.
Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki
spremembi koncedentu.
VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIJE
13. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do
konca marca plačati koncedentu za izvajanje javne službe
po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 5 odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tekoče trimesečno ali polletno plačilo za podeljeno koncesijo v višini
iz prejšnjega odstavka.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek
proračuna Občine Moravske Toplice in se uporabijo za namene služb na področju varstva okolja.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
14. člen
Nadzor izvajanja dejavnosti koncesije v imenu koncedenta opravlja občinska uprava.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi
druge pristojne osebe.
15. člen
Koncesionar mora nadzornemu odboru Občine Moravske Toplice, na njegovo vsakokratno zahtevo, omogočiti
vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev koncesionirane gospodarske
javne službe.
Člani nadzornega odbora Občine Moravske Toplice
morajo podatke o poslovanju koncesionarja, za katere so
izvedeli med opravljanjem nadzora iz prejšnjega odstavka
tega člena, varovati kot poslovno skrivnost.
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X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

16. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za
katerega je bila sklenjena, z odpovedjo, ali z razdrtjem v
skladu s pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo.
18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne
glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku ter pod pogoji določenimi v 8. in 10.
členu tega odloka;
– v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja;
– v primeru nespoštovanja veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in
normativov za dejavnost.
Pogoje o odvzemu koncesije se natančno uredi s koncesijsko pogodbo.
XI. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
19. člen
Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega
razpisa. Javni razpis objavi občinska uprava v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Za javni razpis in postopek za pridobitev koncesionarja
se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih,
ki urejajo javni razpis brez omejitev, kolikor s tem odlokom
ali z drugim predpisom Občine Moravske Toplice ni drugače
določeno.
20. člen
O najboljšem ponudniku s sklepom določi župan Občine Moravske Toplice, na podlagi poročila strokovne komisije.
21. člen
Tajnik Občine Moravske Toplice izda upravno odločbo
o izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega
razpisa.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki
so sodelovali pri javnem razpisu položaj stranke.
22. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Moravske Toplice.
XII. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
23. člen
(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske
službe;
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– redno plačevati dimnikarske storitve;
– pritožbe na kakovost storitev;
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki
je predmet javne službe;
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih naprav in ostalih evidenc, ki
se nanašajo nanj;
– dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo;
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi
in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in dugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe;
– obvestiti izvajalca dimnikaske službe o vsaki spremembi na kurilnih napravah in vrsti goriva, ki ima za posledico spremembo emisij v zrak;
– za nove in rekonstruirane naprave ter v skladu z
veljavno zakonodajo, naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja, t. i. prvega pregleda in prve meritve o
primernosti le-teh.
(2) Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, je koncesionar dolžan o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.
24. člen
Uporabniki storitev dimnikarske službe so fizične in
pravne osebe, ki so lastniki oziroma neposredni uporabniki
naprav iz 3. člena tega odloka.
Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet
koncesije na način in pod pogoji, določenimi z zakonom,
pravilnikom in tem odlokom.
25. člen
(1) Koncesionar mora najmanj tri dni pred posameznim
čiščenjem oziroma pregledom kurilnih naprav tega odloka o
tem obvestiti uporabnika.
(2) Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje
oziroma pregled naprav najkasneje po tretjem prejetem obvestilu.
26. člen
(1) Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenja
oziroma pregleda naprav, sestavi koncesionar o tem zapisnik, ki ga podpiše tudi uporabnik in ga posreduje Občinski
upravi občine Moravske Toplice.
(2) Če uporabnik odkloni podpis zapisnika se razlogi
odklonitve vnesejo v zapisnik.
27. člen
Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo uporabnika opraviti storitev koncesionirane gospodarske javne službe v najkrajšem možnem času.

XIII. DRUGE DOLOČBE
28. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaževanje okolja ali je ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivostih takoj obvestiti uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po
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preteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor niso odpravljene, mora koncesionar o tem
takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
29. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona, na
podlagi zakona izdanimi predpisi in tega odloka tudi pravico,
da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra škodljivih emisij, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav.
Kataster je potrebno vzpostaviti v dveh letih po podpisu
koncesijske pogodbe.
30. člen
Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem te dejavnosti uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam,
– za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali
Občini Moravske Toplice, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske službe.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Moravske Toplice, kolikor
pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.
31. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s soglasjem koncedenta.
XIV. KAZENSKI DOLOČBI
32. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem prejetem
obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav
iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do
20.000 SIT (23. člen).
33. člen
(1) Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu
naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se kaznuje za prekršek v skladu s četrto
alineo druge točke 14. člena zakona o dimnikarski službi
(23. člen).
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se v
skladu s četrto alineo druge točke 14. člena zakona o
dimnikarski službi, kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki je storila prekršek (23. člen).
XV. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 47/99
Moravske Toplice, dne 20. julija 1999.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.
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Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro
koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

Na podlagi 21., 29. in 62. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 29/96) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 7. seji dne 20. 7. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o postopku javnega razpisa za izbiro
koncesionarja in načinu izbire koncesionarja
1. člen
Ta pravilnik določa postopek javnega razpisa za izbiro
koncesionarja, način izbire koncesionarja, splošne pogoje,
ki jih mora koncesionar izpolnjevati in drugo v zvezi s podeljevanjem koncesij za izvajanje gospodarskih javnih služb v
Občini Moravske Toplice.
2. člen
Občina Moravske Toplice pridobiva koncesionarja na
podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem
listu RS.
Rok za dostavo ponudb se določi v javnem razpisu in
ne sme biti krajši od 15 dni.
3. člen
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar ter drugi elementi javnega razpisa, zlasti
pa:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje razpisane dejavnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje razpisane dejavnosti,
– da predloži svoje bonitetno poročilo pristojne institucije,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
izvajanje gospodarske javne službe,
– da zaposluje zadostno število strokovnih delavcev za
realizacijo koncesionarske dejavnosti za pokrivanje celotnega območja občine,
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– da izdela izračun predvidene cene storitev v nominalnem znesku brez prometnega davka in skupaj s prometnim
davkom,
– da predloži način zagotavljanja kakovosti.
V javnem razpisu se lahko določijo tudi drugi posebni
pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, glede na vrsto
gospodarske javne službe. Izpolnjevanje pogojev izkaže kandidat za koncesionarja z originali javnih listin, ki izkazujejo
zgoraj navedena dejstva.
4. člen
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavita najmanj dva
ponudnika.
Če je bil prvi javni razpis neveljaven, je lahko ne glede
na določbo prejšnjega odstavka tega člena ponovni javni
razpis veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik,
vendar mora biti to navedeno v javnem razpisu.
5. člen
Javni razpis je neuspešen, če do izteka razpisanega
roka ni predloženo zadostno število ponudb oziroma, če
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posamezen v razpisu zahtevani pogoj, ni vsebovan v nobeni
od pravočasno prispelih ponudb.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh v
razpisu določenih sestavin oziroma, če ni prispela v predpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v
tridesetih dneh od poteka razpisanega roka neuspelega razpisa.
6. člen
Javni razpis pripravi in ga posreduje v objavo Občinska
uprava občine Moravske Toplice.
Pri sestavi javnega razpisa je potrebno upoštevati predvsem:
– dejavnost, ki se opravlja z razpisano gospodarsko
javno službo,
– število eventualnih izvajalcev razpisane gospodarske
javne službe,
– posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, za opravljanje dejavnosti iz razpisane gospodarske javne službe.
7. člen
Odpiranje ponudb je javno, kraj in čas odpiranja se
določita v javnem razpisu.
8. člen
Ponudbe odpira in ocenjuje strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki se imenuje za vsako vrsto razpisane
koncesije.
Komisija ima najmanj tri člane, ki jih imenuje župan
Občine Moravske Toplice.
Pri sestavi komisije je potrebno v zvezi z dejavnostjo za
katero je razpisana koncesija, upoštevati strokovnost članov
komisije.
Člane komisije razrešuje župan Občine Moravske Toplice.
Če bi bilo z razrešitvijo posameznega člana komisije,
število članov komisije nižje od predpisanega v tem pravilniku, mora župan Občine Moravske Toplice istočasno imenovati novega člana komisije.
Delo komisije vodi član le-te, predsednik, ki ga imenuje
župan.
9. člen
Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno prispele ali
nepravilno označene) komisija izloči iz nadaljnjega postopka
in jih neodprte vrne ponudnikom.
V postopku odpiranja ponudb sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije in navzoči predstavniki ponudnikov ter zapisnikar.
Zapisnik mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro, ko se je pričelo z odpiranjem ponudb,
– predmet odpiranja ponudb,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena navzočih predstavnikov oziroma ponudnikov,
– imena ponudnikov, ki niso navzoči pri odpiranju ponudb,
– ime zapisnikarja,
– ugotovitve pregleda ponudbene dokumentacije ter
navedbo ponudnikov, ki niso izpolnili pogojev razpisa z navedbo razlogov za to,
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– vrstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz
vsake posamezne ponudbe,
– ugotovitev, da je postopek odpiranja ponudb potekal
po predpisih.
10. člen
Po oceni pravilno prispelih ponudb sestavi komisija
poročilo iz katerega mora biti razvidno, kateri ponudnik je
dal najugodnejšo ponudbo glede na pogoje javnega razpisa.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena, skupaj z zapisnikom iz 9. člena tega pravilnika ter celotno ponudbeno
dokumentacijo komisija posreduje županu Občine Moravske Toplice za odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. člen
O izbiri najugodnejšega ponudnika s sklepom odloči
župan Občine Moravske Toplice, na podlagi poročila
komisije.
12. člen
Tajnik Občine Moravske Toplice izda na podlagi sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika, upravno odločbo o izbiri
koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega razpisa.
Občinska uprava pozove izbranega ponudnika k podpisu pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe.
Če izbrani ponudnik v roku 30 dni od prejema poziva
za sklenitev pogodbe ne pristopi k podpisu pogodbe o
izvajanju gospodarske javne službe se šteje, da je odstopil
od dane ponudbe.
V pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe oziroma podelitvi koncesije se precizirajo vse podrobnosti podeljene koncesije, čas trajanja koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, sankcije v primeru kršitve oziroma neizpolnjevanja nalog iz koncesije, odvzem koncesije in drugo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Moravske Toplice.
13. člen
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki
so sodelovali v postopku javnega razpisa položaj stranke.
Ponudnik, ki se ne strinja z odločitvijo izbora koncesionarja, lahko svoje pravice uveljavlja v upravnem sporu, pred
pristojnim sodiščem.
14. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
oddajo javnih naročil za dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev proračuna, če z zakonom oziroma podzakonskim aktom ni drugače določeno.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 48/99
Moravske Toplice, dne 20. julija 1999.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.
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NOVO MESTO
3467.

Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Mestne občine Novo mesto (programska
zasnova za lokacijski načrt za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu), b) osnutka
Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 13. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za
območje Mestne občine Novo mesto
(programska zasnova za lokacijski načrt za
rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem
mestu)
b) osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu
1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo
mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za lokacijski
načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu in
osnutek lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske
ceste v Novem mestu (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine in lokacijski
načrt), ki ju je izdelalo podjetje ACER d.o.o. iz Novega
mesta.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu od table Novo mesto pod
Dobravo do križišča pri objektu policije in v zvezi s tem na
novo opredelitev namembnosti zemljišč na območju predvidene rekonstrukcije ceste. Spreminjata in dopolnjujeta se
tekstualni in grafični del prostorskih sestavin planskih aktov
občine.
Osnutek lokacijskega načrta določa merila in pogoje
rekonstrukcije Ljubljanske ceste v Novem mestu od table
Novo mesto pod Dobravo do križišča pri objektu policije.
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3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem
mestu bosta v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor javno razgrnjena v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen
vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17.
ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih
krajevnih skupnosti Bučna vas (gasilski dom) in Bršljin (avla
bivše upravne stavbe GIP Pionir, Kočevarjeva ulica 1, Novo
mesto) trideset dni, in sicer od 1. septembra do 30. septembra 1999.
V času javne razgrnitve bosta organizirani tudi javni obravnavi v tangiranih krajevnih skupnostih (Bučna vas in Bršljin) in
strokovna obravnava v prostorih Mestne občine Novo mesto.
Obvestilo o času in kraju javnih obravnav ter strokovne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve dokumentov podajo svoje
pisne pripombe, mnenja in predloge na krajih razgrnitve,
kjer jih vpišejo v knjige pripomb ali pa jih pošljejo na naslov:
Mestna občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in
komunalne zadeve, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 352-01-2/95-19
Novo mesto, dne 13. julija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

ROGAŠKA SLATINA
3468.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99), je Občinski
svet občine Rogaška Slatina na 8. redni seji, dne 30. 6.
1998 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.
2. člen
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Rogaška Slatina
in postopek njihove kategorizacije,
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– 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 na območju Občine Rogaška Slatina
so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.
Lokalne ceste v Občini Rogaška Slatina se v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v eno podkategorijo zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste.
5. člen
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Rogaška Slatina na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe.
Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Rogaška Slatina na predlog župana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te
ceste.
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O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Rogaška Slatina na predlog župana.
9. člen
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec 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 občine Rogaška Slatina na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz
5. člena tega odloka.
10. člen
Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in 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 upravljalec 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 upravljalcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Rogaška Slatina.
12. člen
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 občine Rogaška Slatina na predlog
župana.
Letni plan razvoj 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.
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.
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13. člen
Strokovnotehnične, 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 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 zbirnih podatkov,
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Rogaška Slatina,
– 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 (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.
14. člen
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.
Občinski svet občine Rogaška Slatina 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
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.

Št.

69 / 26. 8. 1999 / Stran 9035

16. člen
Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
promete površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nadzor
cestnega prometa.
17. člen
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uprabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
Avtobusna postajališča na lokalni cesti morajo biti zunaj
vozišča.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojen občinski upravni organ za ceste na predlog javnega
prevoznika in v soglasju z občinskih 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.
Ob predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.
Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lokalne
ceste, katere 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 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.
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21. člen
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
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 predstavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov predstavitve 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.
23. člen
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.
Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
Stroške projektiranja, gradnje in rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
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.
Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na rapolago načrte in podatke, potebne za
uskladitev del.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
Občinske ceste 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 32.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
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Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
26. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja 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
Rogaška Slatina.
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 določbo drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko Občinski svet občine Rogaška Slatina na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje javnih poti zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet
občine Rogaška Slatina 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 javnih poti je Občina Rogaška Slatina
subsidiarno odgovorna.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojni občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.
27. člen
Za vzdrževaje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojni občinski upravni organ za ceste.
Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
28. člen
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.
29. člen
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu zagotavljajo upravljalci teh površin.
30. člen
Pristojni 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 na državno cesto
na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni 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
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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.

– pri lokalni cesti 5 m
– pri javni poti 3 m.
Določba tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Rogaška
Slatina.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

33. člen
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Rogaška Slatina, 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.
Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zahteva
od upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali predstavi,
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.
Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko odkloni
izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožale občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno
rekonstrukcijo te ceste.

1. Varstvo občinskih cest
31. člen
Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo 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 upravnega organa 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
za ceste mora o ukrepih, ki utemeljujejo razloge 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.
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, občinskega inšektorja 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 pristojni občinski upravni
organ 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 52. člena tega
odloka.
Določbe te teze se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
32. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Pristojni 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:

34. člen
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.
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.
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 upravljalec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
35. člen
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega občinske upravnega
organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje
teh del.
36. člen
Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
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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.
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
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 prejšnjega člena, policist izkjuči iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
38. člen
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 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 objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.
39. člen
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.
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
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
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van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni 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
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.
Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
42. člen
Pristojni 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.
43. člen
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
upravljalec žičniške naprave.
44. člen
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 za ceste.
45. člen
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali 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
Prepovedano začasno ali trajno zasesti občinsko cesto
ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli 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 dovojeni,
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,
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,
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
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takimi 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
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.
Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob 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
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 določbe 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 se promet zaradi zapore na zbirni občinski
cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo mestne ceste, razen glavne mestne ceste, se lahko izjemoma izzda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar
samo v času izven prometnih konic.
50. člen
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojni 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 prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.
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51. člen
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.
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.

54. člen
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje (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
V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljenje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

52. člen
Prometno ureditev in režim na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Rogaška Slatina na predlog župana.
Prometno signalizacijo na občinskih cestah pa določa pristojni občinski upravni organ za ceste.
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 za ceste s sklepom.
Pristojni občinski upravni organ za ceste ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

56. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

53. člen
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni 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.
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.
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 Rogaška Slatina. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

55. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojni 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

57. člen
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.
58. člen
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.
Pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke
prvega odstavka tega člana, ne zadrži njene izvršitve.
V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ki je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
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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 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.
O ukrepih, ki jih je odredil po 6. 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 kocendentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
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
59. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 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 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 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
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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 rekonstuira 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 dela 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. člena);
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 47. 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 in tretji odstavek
49. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delna 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. 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 50.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
60. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
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61. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 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 25. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine, ne glede na svojo vrednost.
Morebitne odškodnine prejšnjim lastnikom zemljišč iz
prvega odstavka tega člena, ki niso brezplačno odstopili del
zemljišča za cesto, je dolžna poravnati občina.

62. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravnih delih ne obvesti
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji
ne da na razpolago podatkov in načrtov (tretji odstavek
24. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
investitorja.

69. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 6/82).

68. člen
Do podelitve koncesije za vzdrževanje občinskih cest
in do organiziranja občinske inšpekcije za ceste zagotavlja
izvajanje nalog vzdrževanja občinskih cest in izvajanje inšpekcijskega nadzora občinska uprava.

70. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-8-5/99
Rogaška Slatina, dne 30. junija 1999.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

63. člen
Pristojni 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.
64. člen
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 41. člena tega odloka.
65. člen
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinske ceste
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove,
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
66. člen
Neprometni znaki, ki so postavljeni na 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 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 so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
67. člen
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v

SVETA ANA
3469.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Sveta Ana

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41., 44., 45. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 15. člena statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta
Ana na 6. redni seji dne 16. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sveta
Ana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Sveta Ana, s sedežem Sv. Ana
17, Sveta Ana 2233, (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja
na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni
zavod Osnovna šola Sveta Ana (v nadaljevanju: zavod), v
čigar sestavo sodijo:
– Podružnična šola Lokavec,
– Enota vrtec Sveta Ana,
– Enota vrtec Lokavec.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine
Sveta Ana.
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II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Sveta Ana.
Sedež zavoda je: Sv. Ana 14, Sveta Ana.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Sveta Ana.
V sestavo OŠ Sveta Ana sodijo:
– Podružnična šola Lokavec (v nadaljnjem besedilu:
podružnica šole), ki je organizirana za izvajanje izobraževalnega programa. Sedež podružnice šole je v Lokavcu 6, p.
Zg. Velka.
– Enota vrtec Sveta Ana, z sedežem v Kremberg 33b,
Sv. Ana in
– Enota vrtec Lokavec, z sedežem v Lokavec 6, Zg.
Velka.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli, enoti vrtca ali ukine
obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu kot jih določa zakon in ta odlok.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnična šola in enoti vrtca v pravnem prometu
nimata pooblastil.
4. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sveta
Ana je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Sveta Ana, ki je vpisan v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Mariboru na registrskem vložku št.
1-00199-00 in prevzema vse pravice in obveznosti navedenega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, na sredini pečata je grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa je izpisano v zgornjem delu: “Javni
vzgojno-izobraževalni in vzgojno varstveni zavod“, v spodnjem delu pa: “Občina Sveta Ana. V notranjem krogu zgoraj
pa je napis: “Osnovna šola Sveta Ana“. Šola ima tudi pečat
premera 20 mm, ki je enake oblike in z enakim napisom, kot
pečat iz prvega odstavka tega člena. Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali
izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
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3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila, katera nanj prenese ravnatelj. Ravnatelj lahko
za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole ali občinske uprave.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet
podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih
določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih potreb
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok na področju naselij Občine Sveta Ana.
V šolski okoliš matične Osnovne šole Sveta Ana spadajo naslednja naselja:
– Dražen Vrh – del,
– Froleh,
– Kremberk,
– Krivi Vrh,
– Ledinek;
– Sv. Ana v Slov. goricah,
– Zg. Bačkova,
– Zg. Ročica,
– Zg. Ščavnica in
– Žice.
V šolski okoliš podružnične šole Lokavec spadajo naslednja naselja:
– Lokavec in
– Rožengrunt.
Matična enota je Osnovna šola Sveta Ana, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo
in v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten
zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 0/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– H/55.51 – storitve menz,
– K/72.60 – druge računalniške dejavnosti,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– K/74.83 – druge poslovne dejavnosti,
– I/60.23 – drugi kopenski potniški prevozi (prevozi z
kombijem),
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– O/92.511 – knjižničarska dejavnost,
– O/92.32 – posredovanje, organizacija gledaliških,
glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katerih izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in
program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku določenim z zakonom.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– sveta staršev vrtca in šole.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične
šole v Sveti Ani, podružnične šole in obeh enot vrtca, in
sicer:
– dva člana iz matične enote v Sveti Ani,
– enega člana iz podružnične šole,
– dva člana iz enot vrtca.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci šole neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa
zakon in ta odlok in pravila šole.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev, in
sicer svet staršev šole dva predstavnika in sveta staršev
vrtca enega predstavnika. Postopek predlaganja in volitev
kandidatov se uredi s poslovnikom. Člani sveta izmed sebe
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izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat
predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom
njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in
otroka v vrtcu,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z izobraževalnim in
vzgojnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju za
opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih
skupnih del,
– odloča o pritožbah v zvezi z pravicami, odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, ki traja več kot eno leto ali drugih
razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o
tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev ni potrebno,
če je pretekel mandat manj kot tretjini članov sveta in je do
izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje
15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
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S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot
zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v
zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo
se imenuje za dobo štirih let.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora v
30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik
delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic
glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno
pravico v času glasovanja o odpoklicu. Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se
smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.

19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane zavoda ima učiteljski in vzgojiteljski zbor, najmanj pet delavcev zavoda z aktivno
volilno pravico in reprezentativni sindikat. Postopek predlaganja kandidatov s strani učiteljskega in vzgojiteljskega zbora se
uredi s poslovnikom. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki
se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu
razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je
potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate
za člane sveta oziroma podpisi predlagateljev in pisne izjave
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se
predlagajo po enotah zavoda.
Ti kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico.

2. Ravnatelj

20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo
odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz matične enote, podružnične šole in iz vrtca po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov
matične šole, podružnične šole in enote vrtca. Voli se tako,
da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda kot
je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz matične enote,
podružnične šole in vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja, na enak način
kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter
dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev
in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši kot so roditeljski
sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodjo podružnične šole in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima
naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit na podlagi javnega razpisa.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
ministrom za šolstvo in šport.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski, vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja
v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet
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zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
Vodja enote vrtca
26. člen
Ravnatelj zavoda je istočasno pedagoški vodja enote
vrtca.
Enoto vrtca vodi vodja enote vrtca, ki poleg dela vzgojitelja opravlja še naslednje naloge:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi
učiteljev in strokovni aktiv vzgojiteljev.
28. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenja o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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30. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, dajejo
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev šole in svet staršev vrtca. Sveta
staršev zavoda sta sestavljena tako, da ima v svetu šole
oziroma v svetu vrtca, vsak oddelek po enega predstavnika,
ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev šole in vrtca opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in
o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim oziroma vzgojno-varstvenim delom,
– izvoli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod lahko organizira v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri
načrtovanju, spremljanju razvoja zavoda ter pri opravljanju
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
34. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo,
ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter
opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino
vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu za matično enoto,
vrtec in podružnične šole.
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Zavod lahko ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje
določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
35. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog,
potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in
vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in
pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni
delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter
opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. Znanje slovenskega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in
vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah se
znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju z šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo
prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje podružnične šole Lokavec in enot
vrtca Sveta Ana in Lokavec, kateri prehajata v sestavo tega
zavoda. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana
v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega
odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s
premoženjem je odgovoren ustanovitelju.
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38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in
izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih
virov.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, ki so določeni v zakonu.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz
katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda,
oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega procesa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev kot so nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka ali vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin, in iz drugih virov. Sklad
upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov,
od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet
zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
40. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu povezan z dejavnostjo, za katero je ustanovljen samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev
s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojne institucije določene z zakonom.
42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije in ustanovitelj.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi akti,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.
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Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj,
vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
X. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
45. člen
Zavod se lahko za opravljanje skupnih zadev povezuje
z ostalimi zavodi na območju upravne enote. Za ustanavljanje ali združevanje v skupnosti vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih zavodov si mora zavod pridobiti soglasje
ustanovitelja.
XI. JAVNOST DELA ŠOLE
46. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem
učencev, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši učencev in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter
vzgojno-izobraževalnemu delu, razen če ravnatelj to izrecno
prepove, če je to v skladu z zakonom ali drugimi predpisi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.
XII. POSLOVNA TAJNOST
47. člen
Ravnatelj ali drugi delavci zavoda morajo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne ali vzgojno-varstvene
dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno
tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
Osebe iz prvega odstavka so odgovorne za varovanje
in uporabo podatkov proti odškodninski in kazenski odgovornosti.
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27. 2. 1992 in je vpisan v sodni register pri Okrožnem
sodišču Maribor na registrskem vložku št. 1-00199-00.
Z dnem uveljavitve tega odloka se v skladu z zakonom
in sporazumom u ureditvi premoženjsko pravnih razmerij
med občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana,
preneha uporabljati na območju občine Sveta Ana tudi odlok
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Lenart (Uradni list RS, št. 22 in 24/92 in
51/96), ki ga je sprejela Skupščina občine Lenart, z dne
21. 12. 1983.
49. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom in zakonom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena tega
odloka, je lahko imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 24. člena tega odloka pod
pogojem, ki jih določa zakon.
50. člen
Novonastali zavod Osnovna šola Sveta Ana, mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je imenovan.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je
pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo ter oblikuje organe zavoda v roku treh mesecev
od uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj je dolžan v sodelovanju z občinsko upravo
opraviti prevzem obeh enot vrtca in opraviti vse potrebno, da
se bo nemoteno nadaljevalo izvajanje vzgojno-varstvene in
vzgojno-izobraževalne dejavnostu, najkasneje do 1. 9.
1999.
Vso nepremično in premično premoženje, ki služi namenu izvajanja vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v Občini Sveta Ana se prenese v upravljanje Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sveta Ana.
Z ustanovitvijo zavoda le-ta prevzame delavce, ki so bili
na dan 1. 1. 1999 v delovnem razmerju v VVZ Lenart in
razporejeni v enotah vrtca Sveta Ana in Lokavec.
51. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 64000-12/99
Sveta Ana, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3470.
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, Osnovna šola Sveta Ana (Uradni list RS,
št. 22 in 24/92, 51/96 in 35/98), ki ga je sprejela Skupščina občine Lenart z aktom o ustanovitvi št. 013-7/92 z dne

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet
občine Sveta Ana na 6. redni seji dne 16. 7. 1999 sprejel
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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 Sveta Ana 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 Sveta Ana so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
Lokalne ceste v Občini Sveta Ana v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom 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)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Sveta Ana na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnje teze tega
odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo četrtne skupnosti, vaški ali krajevni odbori in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest.
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O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Sveta Ana na predlog
župana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
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 in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Sveta Ana 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 upravljalec te
ceste predlaga občini za njen prenos med občinske ceste.
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos 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
odloči Občinski svet občine Sveta Ana 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 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.
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III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Sveta Ana.
12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge in
vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme
Občinski svet občine Sveta Ana, na predlog župana.
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.
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 (občinska uprava)
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 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 Sveta Ana;
– 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 (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
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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)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v (občinskem) proračunu.
Občinski svet občine Sveta Ana 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 zdrževanja.
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 opravljanja 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 in
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 zahte-
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va 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 pristojen
občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za
ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
20. 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.
21. 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.
22. 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 te teze krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in
napeljav.
23. 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.
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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 te teze 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.
24. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.
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 Sveta
Ana.
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.
Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih
cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvajanje 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.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
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 31. člena tega odloka o 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
Sveta Ana.
Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvenega 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.
28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvoza in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je 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
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 (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
(omejitev uporabe občinske ceste)
Če je občinska cesta v takem stanu,
– 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 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 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, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih
javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o
teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ
(pristojno 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 51. člena 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 kakršnih koli 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
8 m.
Določbe tega člena se uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Sveta Ana.
32. 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 Občina Sveta Ana, 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 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.
Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
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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 uprave)
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 končnih 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 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, vrtanje 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.
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 petnajstih 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
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim

Št.

69 / 26. 8. 1999 / Stran 9053

organom (pristojno službo občinske uprave) za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
36. člen
(nadzor izrednih prevozov)
Največje dovoljenje 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 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)
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste
določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni 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
površine 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 (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 preurejen 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 hudournika 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
upravljalec žičniške naprave.
43. člen
(izkoriščanja kamnin ob občinski cesti)
Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost 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
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
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 kakršne koli
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 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)
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 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 prireditve 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 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 krajevni
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 in 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, 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 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.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenje, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom
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 in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste (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 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 31. člena
tega odloka.
51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Sveta Ana 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 predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, 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 pomembnost območja ali naselja
in podobno (turistična in druga obvestila 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 udeležence v prometu in zanje ni
predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določi
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 Sveta Ana. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselij)
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opraviti 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 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 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 pravice 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 te teze, 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.
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:
– 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
osebe;
– 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 zemljišča 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.
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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 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.
Stroške inšpekcijskega postopke (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)
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. Brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
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 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 (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 dela pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi 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
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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 vozišča (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).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
59. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT 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 300.000 SIT 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 25. člena).
2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT 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 300.000 SIT 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 23. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
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Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT 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 investitorja oziroma upravljavcev drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).
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68. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-002/99
Sveta Ana, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhite l. r.

IX. 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
(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.
64. 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.
65. 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), 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, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
66. 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.
67. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dosedanji občinski odloki o lokalnih in nekategoriziranih cestah.
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Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – 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 in 10/98), 43. in 100. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in 6. člena
pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) in statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta
Ana na 4. redni seji dne 21. 5. 1999 sprejel

ODLOK
o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca
v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih
opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti,
starosti, v primeru nesreč ter v primerih, ko je ta pomoč
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno
delo Lenart kot javno službo v občini. Ne glede na določila
prejšnega odstavka tega člena lahko občina na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za službo za pomoč na domu
tudi koncesijo.
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno ali 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 telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov 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 in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno varstvo.
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Upravičenost do socialne oskrbe na domu se ugotavlja
na podlagi predloženega sklepa Centra za socialno delo
Lenart.
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ja, oziroma v naslednjem mesecu po tem, ko se vrednost
koeficienta dvigne za 5 odstotkov in več.
V primeru, da do uskladitve ne pride na način iz prejšnjega odstavka, se pri naslednji uskladitvi lahko upošteva
kumulativna rast cen.

II. VRSTA IN OBSEG STORITVE
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec
upravičen v obsegu praviloma največ 8 ur tedensko, se
šteje pomoč pri:
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere
je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 20 ur
tedensko, se šteje pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katerih je
upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 2 uri tedensko se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njihove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upravičencev določi socialna delavka, ki posamezni primer obravnava.
III. DOLOČANJE CENE STORITVE
6. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na
domu (storitve), ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve
socialne oskrbe na domu obsega vse stroške, razen sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se
zaračunava po dejansko opravljenih urah.
Vrednost urne postavke na predlog Centra za socialno
delo Lenart oziroma kocesionarja določi župan občine oziroma koncedent. Cene se usklajujejo z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu objavljenega v
Uradnem listu RS. Uskladitev opravi koncesionar oziroma
Center za socialno delo Lenart ob koncu vsakega trimeseč-

IV. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE
7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati
celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem
odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca
veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
8. člen
Višino plačila z odločbo določi občina, na podlagi predhodnega postopka Centra za socialno delo Lenart. Odločba
velja za čas nudenja storitve, vendar največ za čas enega
leta. Na podlagi odločbe o določitvi plačila Center za socialno delo upravičencu oziroma koncesionar zavezancu izstavi
račun.
Zoper odločbo o določitvi višine plačila se lahko v roku
15 dni vloži pritožba pri županu občine, ki je izdala odločbo.
Pritožba na določitev plačila ne zadrži obveznosti plačila,
določenega z odločbo.
9. člen
Upravičenci lahko z ustreznimi dokazili že pri vložitvi
zahtevka za nudenje pomoči na domu ali kasneje, ko je
odločba že izdana, vložijo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitve.
10. člen
Občina oziroma koncedent lahko upravičence v primerih, ko nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za
plačilo storitev pomoči na domu in nimajo niti premoženja ali
zavezancev, ki bi jih bili po zakonu iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, delno ali v celoti oprosti
plačila storitev. Pri tem upošteva mnenje in ugotovitve socialne službe Centra za socialno delo Lenart.
11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot
edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb,
– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in
šoloobveznih dejavnosti in so upravičeni do dodatka po
zakonu o družinskih prejemkih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delne oprostitve plačila na domu je odvisna od
materialnega stanja upravičenca in zavezancev.
Ostali upravičenci so dolžni plačati stroške izvajanja
storitev v višini veljavne cene storitev.
12. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu
se lahko dodeli za določen čas največ za dobo 6 mesecev.
Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za
isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren
način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je
sklenjen nov dogovor o izvajanju.
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13. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice,
ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede.
Višina prispevka je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev.
Višina prispevka je odvisna od ugotovljenega dohodka
na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo
zahtevka za storitev.
% zneska povprečne
neto plače v RS
v preteklem letu

Neto plača
v preteklem letu

do 60%
60–90%
90–120%
120–140%
nad 140%

do 59.951
59.951 – 89.927
89.927 – 119.903
119.903 – 139.886
139.886

% prispevka
k ceni storitev

Znesek na
uro

Prispevek
mesečno
za 174 ur

10%
15%
20%
25%
30%

95
143
190
238
285

16.530 SIT
24.882 SIT
33.060 SIT
41.412 SIT
49.350 SIT

V izjemnih primerih lahko občina ali koncedent pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki
odražajo dejanski socialni položaj družine in
– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejansko socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega
izkazanega dohodka,
– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
14. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako,
da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki 57.a člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in
pomoč.
15. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega
položaja upravičencev oziroma zavezancev občina pooblašča Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionarja.
Center za socialno delo Lenart zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke, vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov, če s tem odlokom ni določeno drugače.
16. člen
Center za socialno delo Lenart oziroma koncesionar
sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in plačilu pomoči na domu pred pričetkom
izvajanja pomoči in določi znesek lastne udeležbe upravičenca.
V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je
opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočali plačilo po tem odloku in ima v lasti nepremično premoženje je praviloma upravičen le, če pristane na zemljiškoknjižno zavarovanje terjatev občine. Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi občina na predlog Centra za socialno delo.
Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega premoženja in ga je odtujil tri leta pred vložitvijo zahtevka za
nudenje pomoči na domu, se mu pomoč praviloma nudi
samo v primeru, če upravičenec predloži pisno zagotovilo,
da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo drug zagotovi plačilo stroškov po tem odloku.
17. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo, če je pridobil pravico
do doplačila oziroma plačila ne da bi prehodno izrabil vse

pravne možnosti za določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni
več upravičen.
18. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v 15 dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je upravičenec
ali zavezancev dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in
prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev
plačila oziroma doplačila.
19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca
evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu pri izvajalcu
pomoči na domu, ki obsega:
– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
– izvajalce storitev,
– evidenco opravljenih poti.
Občina ima pravico vpogleda v te evidence.
20. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med občino in Centrom za socialno delo Lenart oziroma koncesionarjem se
dogovorijo s pogodbo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 151-01-001/99
Sveta Ana, dne 21. maja 1999.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.
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ŠENTJERNEJ
3472.

Odlok o turistični taksi v Občini Šentjernej

Na podlagi 11. in 17. člena statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 43/95), 21. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 21., 22. in 23. člena
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98),
je Občinski svet občine Šentjernej na 6. redni seji, dne 29.
6. 1999 sprejel

Št.
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6. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz predhodnega člena tega
odloka se za območje Občine Šentjernej določi turistična
taksa v višini 8 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, skladno z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE

ODLOK
o turistični taksi v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Šentjernej, oprostitve, način plačila in poročanja ter nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu
poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen
brezplačno.

7. člen
Sredstva turistične takse se namenijo za poravnavanje
stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami, ki jih je turist v
kraju deležen brezplačno, in sicer predvsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za
promocijo turistične ponudbe,
– priredtve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična, planinska in okoljevarstvena društva.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE

3. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično
takso v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za
prenočevanje.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistično takso v skladu z zakonom o pospeševanju
turizma določa občina v točkah, pri določitvi točk pa upošteva vrsto turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem
ali zunaj sezonskem obdobju in obseg ugodnosti in storitev,
ki jih brezplačno nudi turistom.

9. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če
mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
10. člen
Osebe iz prvega odstavka 9. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec na poseben račun občine, hkrati so v navedenem roku dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno
število prenočitev in znesek turistične takse.
11. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani
taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista
in znesek plačane takse. Vsebino evidenc v skladu z zakonom o pospeševanju turizma predpiše minister, pristojen
za turizem.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor
opravlja tudi pristojni občinski organ v okviru svojih pooblastil.
V. KAZENSKA DOLOČBA
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 300.000 tolarjev podjetniki
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posamezniki ter najmanj z 200.000 tolarjev sobodajalci in
kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje za
naslednje prekrške:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem
odstavku 9. člena tega odloka,
– če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z
10. členom tega odloka in
– če ne vodijo evidence v skladu z 11. členom tega
odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

TREBNJE

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
krajevni turistični taksi Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
40/96).
Št. 423-05-002/99
Šentjernej, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

3473.

Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji
občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini
Šentjernej

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 11. člena statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski
svet občine Šentjernej na 6. redni seji dne 29. 6. 1999
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih
cest (in kolesarskih poti) v Občini Šentjernej
1. člen
V odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih
poti) v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 73/98, v nadaljevanju: odlok) se spremeni:
v 4. členu pod zaporedni številki:
– 19 je začetek ceste Hrastje – Zapuže označen na
cesti št. 395060;
– 31 je dolžina ceste Ledeča vas – Brezje pri Šentjerneju – Dolenja Stara vas 2315 metrov.
v 6. členu pod zaporedni številki:
– 18 je cesta Gorenja Gomila označena s št. 295350;
– 459 je cesta Drča označena s št. 191250.

Št. 344-04-013/99
Šentjernej, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

3474.

Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter
7. in 9. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 47/97) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95 in 80/98), je Občinski svet občine Trebnje
na 5. redni seji dne 20. 7. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju zemljišč v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek za oddajanje
zemljišč v najem, ki so v lasti Občine Trebnje, pogoje za
sklenitev najema in prenehanje najemne pogodbe ter osnovna merila za določitev najemnine.
2. člen
Za zemljišče se šteje :
– nezazidana stavbna zemljišča,
– javne površine,
– zazidano stavbno zemljišče.
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na
območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev
objektov.
Javne površine so površine trgov, poti, cest, ulic itd.
3. člen
Zemljišča, ki so definirana v 2. členu tega pravilnika, se
oddajajo v najem s pogodbo o oddajanju zemljišča v najem.
II. KOMISIJA ZA ODDAJANJE ZEMLJIŠČ V NAJEM
4. člen
O oddaji zemljišč v najem odloča župan Občine Trebnje, na predlog komisije za oddajanje (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan Občine Trebnje.
5. člen
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija
je za svoje delo odgovorna županu.
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6. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava podatke o zemljiščih in izdela predlog o
oddaji zemljišč,
– pripravi predlog pogodbe,
– obravnava možnost najema zemljišča,
– obravnava morebitno odškodninsko odgovornost najemojemalca,
– odloča o prenehanju najemnega razmerja.
7. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije. Predlogi komisije so sprejeti z večino glasov
vseh članov.
8. člen
Strokovna in administrativno tehnična opravila za komisijo opravlja občinska uprava občine.
III. ODDAJANJE ZEMLJIŠČ
9. člen
Vloge z zemljiškoknjižnim izpiskom in mapno kopijo za
najem zemljišča morajo prosilci poslati na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
10. člen
Zemljišče se odda v najem tistemu prosilcu, katerega
dejavnost po mnenju komisije v največji meri ustreza trenutnim potrebam Občine Trebnje z gospodarskega in družbenega vidika.
IV. NAJEMNO RAZMERJE
11. člen
a) Sklenitev najemne pogodbe
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne pogodbe.
Najemna pogodba mora vsebovati naslednja določila:
– katastrske podatke zemljišča,
– določila o času trajanja pogodbe,
– višina najemnine,
– določila o vzdrževanju in uporabi zemljišča,
– način prevzema zemljišča ob najemu in način predaje ob prenehanju najemnega razmerja,
– določila o odpovedi in o odpovednem roku, če je
pogodba sklenjena za nedoločen čas,
– kraj in datum sklenitve pogodbe in podpise pogodbenih strank,
– splošne določbe.
12. člen
Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas oziroma za dobo najmanj dveh let ali določen čas. Najemno
pogodbo podpiše župan.
13. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem.
Najemnik na najetem zemljišču ne sme zasaditi trajnih
nasadov ali postavljati objektov.

Št.

– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe,
– s pretekom časa, navedenega v najemni pogodbi,
– z odstopom od najemne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Če najemno razmerje preneha z odpovedjo najemne
pogodbe je odpovedni rok 6 mesecev.
Brez predhodne odpovedi najemno razmerje preneha:
– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča
škodo imetju najemodajalca,
– če najemnik ne plačuje najemnine,
– če najemnik oddaja zemljišče v podnajem,
– če zasadi na najetem zemljišču trajne nasade ali gradi objekte.

V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE
NAJEMNINE ZA ZEMLJIŠČA
15. člen
Zemljišča so glede na vrsto dejavnosti razvrščena v štiri
skupine:
1. stavbna zemljišča:
– površina objekta,
– funkcionalno zemljišče;
2. zemljišča za kmetijsko obdelavo;
3. javne površine:
– površine trgov, cest, ulic in pločnikov,
– površine, ki se lahko uporabljajo za pridelovanje povrtnin;
4. poti.
16. člen
Zemljišča so glede na lokacijo razvrščena na tri območja:
1. območje: naselje Trebnje,
2. območje: naselje Mirna, Mokronog in Šentrupert,
3. območje: vsa ostala naselja v Občini Trebnje.
17. člen
Višina najemnine za m2 zemljišča na leto se določi po
naslednji tabeli:
1. območ. 2.območ.
1. Stavbna zemljišča:
– površina objekta
5
3
– funkcionalno zemljišče
2
1

3.območ.
1.5
0.5

2. Zemljišča za kmetijsko obdelavo – upošteva se cenik
Sklada kmetijskih zemljišč RS.
1.območ. 2.območ.
3. Javne površine:
– površine trgov, cest,
ulic in pločnikov,
7
5
– površine, ki se lahko
uporabljajo za pridelovanje
povrtnin
2
1
4. Poti

14. člen
b) Prenehanje najemnega razmerja
Najemno razmerje lahko preneha:
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2

1

3.območ.
3
0.5
0.5

Vrednost točke je 100 SIT, ki se revalorizira s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin.

Stran

9064 / Št. 69 / 26. 8. 1999

18. člen
Skupna najemnina se določi letno. Plača se v dveh
obrokih na osnovi izstavljenega računa. V najemnino ni vključen prometni davek oziroma davek na dodano vrednost, ki
ga plača najemnik.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-2/1997
Trebnje, dne 4. avgusta 1999.

19. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe se nadomestijo z
novimi pogodbami. Najemnina za leto 1999 se obračuna v
skladu s tem pravilnikom.
20. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

3476.

Št. 465-03-24/99
Trebnje, dne 20. julija 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

3475.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
74/98) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6.
seji dne 4. 8. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97) se
v 3. členu v tretjem odstavku črta naselje Gor. Prapreče.
2. člen
V 3. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se na
koncu doda naselje Gor. Prapreče.
3. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 4. člena, tako
da glasi:
V okviru dejavnosti zavoda sodijo še:
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.52
– priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.51
– dejavnost menz,
– I/60.23
– drug kopenski potniški promet,
– O/92.32
– obratovanje objektov za kulturne
prireditve,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.623 – druge športne dejavnosti.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mirna

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
74/98) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6.
seji dne 4. 8. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mirna
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mirna (Uradni list RS, št. 20/97) se
spremeni in dopolni drugi odstavek 4. člena, tako da glasi:
V okviru dejavnosti zavoda sodijo še:
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.52
– priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.51
– dejavnost menz,
– I/60.23
– drug kopenski potniški promet,
– O/92.32
– obratovanje objektov za kulturne
prireditve,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.623 – druge športne dejavnosti.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-3/1997
Trebnje, dne 4. avgusta 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

3477.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mokronog

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji

Uradni list Republike Slovenije
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
74/98) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6.
seji dne 4. 8. 1999 sprejel

Št.
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– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.623 – druge športne dejavnosti.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/4-1997
Trebnje, dne 4. avgusta 1999.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mokronog
1. člen
V odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mokronog (Uradni list RS, št. 20/97)
se spremeni in dopolni, 3. člen in glasi:
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja
naselij Krajevne skupnosti Mokronog in Trebelno, in sicer naselja: Beli Grič, Bruna vas, Dolenje Laknice, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Hrastovica,
Križni vrh, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog,
Most, Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Ribjek, Slepšek, Srednje Laknice, Sv. Vrh, Bitnja vas, Vrh
pri Trebelnem, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Cikava,
Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje
Zabukovje, Drečji vrh, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem, Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica.
V okviru zavoda se organizira podružnična šola za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij Krajevne skupnosti Trebelno, in sicer:
Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica
pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Češnjice pri
Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Zabukovje, Drečji
vrh, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri
Trebelnem, Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri
Trebelnem.
Starši imajo pravico vpisati otroka v javni zavod – osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.
V drug javni zavod – osnovno šolo lahko starši vpišejo
otroka, če ta šola s tem soglaša.
V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje
vzgojno-varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje.
Ime enote vrtca je Osnovna šola Mokronog – VVE
Mokronog.
2. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 4. člena, in
glasi:
V okviru dejavnosti zavoda sodijo še:
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.52 – priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.51 – dejavnost menz,
– I/60.23
– drug kopenski potniški promet,
– O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne
prireditve,

Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

3478.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
74/98) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6.
seji dne 4. 8. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka
Šentrupert
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka Šentrupert (Uradni
list RS, št. 20/97), se spremeni in dopolni drugi odstavek
4. člena in glasi:
V okviru dejavnosti zavoda sodijo še:
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.52 – priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.51 – dejavnost menz,
– I/60.23
– drug kopenski potniški promet,
– O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne
prireditve,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.623 – druge športne dejavnosti.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/5-1997
Trebnje, dne 4. avgusta 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.
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3479.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Veliki Gaber

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
74/98) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. seji
dne 4. 8. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Veliki Gaber (Uradni list RS, št. 20/97)
se spremeni in dopolni drugi odstavek 4. člena in glasi:
V okviru dejavnosti zavoda sodijo še:
– M/80.422
– drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.52
– priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.51
– dejavnost menz,
– I/60.23
– drug kopenski potniški promet,
– O/92.32
– obratovanje objektov za kulturne
prireditve,
– O/92.511
– dejavnost knjižnic,
– O/92.623
– druge športne dejavnosti.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Trebnje
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97) se spremeni 4. člen
in glasi:
Zavod registrira za opravljanje javne službe naslednjo
dejavnost:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje.
Zavod lahko registrira kot dopolnilne dejavnosti tudi
naslednje dejavnosti:
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55-51
– dejavnost menz,
– H/55.52
– priprava in dostava hrane (catering)
– K/70.20
– dajanje lastnih nepremičnin v
najem,
– I/60.23
– drug kopenski potniški promet,
– O/92.32
– obratovanje objektov za kulturne
prireditve,
– K/74.841
– prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.
Dejavnost zavoda iz prvega odstavka tega člena šteje
kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-6/1997
Trebnje, dne 4. avgusta 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

Št. 026/1-1997
Trebnje, dne 4. avgusta 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

3481.

Sklep o povečanju cen programov vrtcev

Občinski svet občine Trebnje je na 6. redni seji dne
4. 8. 1999 sprejel

SKLEP
o povečanju cen programov vrtcev
3480.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Trebnje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
74/98) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6.
seji dne 4. 8. 1999 sprejel

Občinski svet občine Trebnje je sprejel za vse vrtce v
Občini Trebnje cene programov, ki se povečajo za 12,5% in
znašajo:
a) dnevni program (6-9 ur)
– prva starostna skupina (1 do 3 let)
55.058 SIT
– druga starostna skupina (3 do 7 let) 39.315 SIT
b) cene veljajo od 1. 9. 1999 dalje.
Trebnje, dne 11. avgusta 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VELIKA POLANA
3482.

Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto
1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98), ter 88., 89. in 90. člena statuta
Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 6. seji dne 14. 7. 1999
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Velika Polana za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje
proračuna Občine Velika Polana, upravljanje s premoženjem občine, poroštva občine, upravljanje dolgov občine,
računovodstvo in proračunski nadzor.
Določbe tega odloka veljajo tudi za druge neposredne
uporabnike sredstev občinskega proračuna.
Ta odlok ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev
javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina.
2. člen
Proračunska sredstva se uporabljajo za financiranje
vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njihovih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi
in z zakoni oziroma občinskimi odloki.
Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev
so se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.
V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripadajo občini in vsi izdatki občine.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev po namenih sta sestavni del tega odloka.
Sestavni del proračuna občine je račun financiranja.
Proračun občine sloni na proračunskih izhodiščih, ki
so obvezni sestavni del proračuna občine.
3. člen
Z odlokom o proračunu Občine Velika Polana za leto
1999 so predvideni:

Prihodki
– prihodki za pokrivanje
primerne porabe v višini
– prihodki za druge naloge
– prihodki iz naslova delitvene bilance
– lastni prihodki
Izdatki
– za izvajanje temeljnih nalog
občine v višini
– za izvajanje razvojnih
in investicijskih nalog

SIT
120,331.000
89,200.000
9,469.000
2,152.000
19,510.000
120,331.000
85,196.000
33,936.000

Globalna višina prihodkov in odhodkov opredeljenih v
tem členu se spreminja z rebalansom letnega plana.
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V okviru proračunskih izdatkov so predvidena tudi
sredstva za oblikovanje obvezne rezerve občine v višini 0,5%
primerne porabe. Ta sredstva se uporabljajo v skladu z
zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom za
pomoč pri elementarnih nesrečah in za druge vrste pomoči
ob večjih nesrečah.
4. člen
Uporabniki proračuna lahko izvršujejo svoje naloge v
mejah sredstev, ki jim je bila zagotovljena v občinskem
proračunu za posamezno proračunsko leto in ne smejo
prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva v
proračunu.
Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno
čez vso leto.
Med izvajanjem proračuna lahko župan zaradi nižjih
prilivov od načrtovanih zniža mesečno porabo do višine, ki
jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni
tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
– da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj
proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1 mio SIT
v okviru temeljne porabe proračuna, oziroma 5 mio SIT v
okviru investicijske porabe proračuna,
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na
postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki
so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije
različnih prireditev znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja
občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasja k sklenitvi pravnega posla vaških
odborov,
– da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem posojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je
občina,
– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost
občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu s pravilnikom,
ki ga sprejema občinski svet.
6. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spreminjanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz in polletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna
za preteklo leto ter premoženjsko bilanco občine do konca
februarja naslednjega leta,
– za pomoč vaškim odborom, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov,
sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno
pripravo zaključnih poročil,
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– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh
proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in
opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
7. člen
Tajnik občine je zadolžen za upravljanje z občinskim
premoženjem z duhom dobrega gospodarja.
Občinska služba za nadzor nad investicijami, katerih
investitor je občina, je dolžna spoštovati določila zakona
o javnih naročilih in le-te izvajati v skladu s tem.
8. člen
Da bi župan, občinski svet, nadzorni svet in finančna
služba občine lahko vključili potrebe posameznih porabnikov proračuna v tekoče financiranje in opravljali ustrezni nadzor, so le-ti dolžni v roku do konca oktobra tekočega leta za naslednje leto poslati ustrezne finančne načrte
z obrazloženimi postavkami.
Kolikor posamezni uporabnik teh načrtov ne predloži pravočasno, se mu zagotovijo za naslednje leto le sredstva v višini porabe preteklega leta, brez sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
9. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela
brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega
5 mio SIT in imajo vsaj dva konkurenčna predračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči
Občine Velika Polana za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanje vseh investicij v občini morajo
predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma
zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila, ki nimajo tega
soglasja občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Knjigovodska opravila za potrebe vaških odborov in
administrativno-tehnična opravila opravlja občinska uprava,
v okviru katerih se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in
javne gospodarske družbe katerih ustanovitelj je občina.
10. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto
sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi
katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi
župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali
zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračun tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in
odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom
odplačevanja.
11. člen
Pogodbe, ki zahtevajo prenos plačilnih obveznosti v
prihodnje proračunsko leto se lahko sklepajo le za namene, ki imajo že planirana določena sredstva v proračunu
tekočega leta, ali je za njihovo vključitev sprejet ustrezen
sklep ali stališče občinskega sveta.
12. člen
Občinsko premoženje je po tem odloku finančno in
stvarno premoženje v lasti občine. Finančno premoženje so
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denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi in terjatve.
Kapitalske naložbe so deleži v gospodarskih družbah in
javnih podjetjih. Stvarno premoženje so nepremičnine in
premičnine.
Premoženje javnih zavodov v lasti občine, se v njihovi bilanci vodi kot obveznost do občine.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez
na področju občine, ima pa prednostno pravico pobota
obveznosti do upnikov teh proračunskih porabnikov, z
njihovim premoženjem.
13. člen
Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.
Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, finančnih
načrtov vaških odborov, zavodov in zvez, ki so ustanovljena na občinski ravni, izdaja nadzorni odbor občine. Ta je
dolžan opraviti vsakoletni nadzor nad proračunsko porabo in vsaj drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev
ostalih proračunskih porabnikov.
14. člen
Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Velika Polana, opravlja dela povezana s stavbnimi zemljišči župan in o tem obvešča občinski svet.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1999. Sestavni del
bilance prihodkov in odhodkov proračuna so tudi prihodki in odhodki ustvarjeni v času začasnega financiranja v
tekočem letu 1999.
Št. 01/99
Velika Polana, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r

VERŽEJ
3483.

Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 1999

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 16. člena
statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 20. 7. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Veržej za leto 1999
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Veržej za leto 1999, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Veržej.
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2. člen
Proračun Občine Veržej za leto 1999 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki ter transferni prihodki in načrtovani odhodki.
3. člen
Proračun Občine Veržej za leto 1999 se določa v višini
113,592.629 SIT.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki
po virih, odhodki pa v zneskih po posameznih namenih.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega
proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer le do višine
sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu, in po dinamiki, ki je vnaprej
opredeljena v investicijskem delu proračuna.
7. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega
sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz
občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana
s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva
zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru
prenehanja financiranja posameznega proračunskega
uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko
prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo
nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba
sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če
zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.
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Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih
programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu
svetu občine Veržej.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje
za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje
storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali
višji stroški.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja
nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.
12. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance
prihodkov in odhodkov navedenih v 3. členu tega odloka.
Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine Veržej za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom zakona
o financiranju občin.
13. člen
V občinskem proračunu so oblikovana tudi sredstva
tekoče proračunske rezerve, ki se lahko uporabijo za naloge javne porabe, za katere v občinskem proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za posamezen namen odloča župan.
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5%
vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko
obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev
tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Župan Občine Veržej lahko začasno zmanjša višino
sredstev določenih v občinskem proračunu za posamezne
namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O
ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Veržej ter predlaga spremembo proračuna.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi
sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Do višine 1,500.000 SIT proračunskih sredstev za
posamezen namen odloča po sklepu župan občine.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
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objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju
Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
17. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
18. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco
občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov
občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-7/99
Veržej, dne 26. julija 1999.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
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Proračun
Občine Veržej za leto 1999
Splošni del proračuna
Proračun Občine Veržej za leto 1999 se določa v
naslednjih zneskih:
v SIT
A)
I.
II.
III.

bilanca prihodkov in odhodkov
prihodki skupaj
111,641.547
odhodki skupaj
110,092.629
proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.) 1,548.918

B)
IV.

račun finančnih terjatev in naložb
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.)
VII. skupni presežek (primanjkljaj)
(I.+IV.) – (II.+V.)
1,548.918
C)
VIII.
IX.
X.
XI.

račun financiranja
zadolževanje proračuna
odplačilo dolga
neto zadolževanje (VIII.-IX.)
povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih

3,500.000
– 3,500.000
– 1,951.082*

* Znesek v višini 1,951.082 SIT je enak prenesenim sredstvom iz preteklega leta (ZR)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 1999
OBČINA VERŽEJ
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Naziv
Sin.
Analit.
proračunske
kto
kto
postavke
2
3
4
SKUPAJ PRIHODKI
70
DAVČNI PRIHODKI 700+703+704
70
700
Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
70
703
Davki na premoženje
703001 Davek od premoženja za počitek in rekreacijo
703003 Nadomestilo za uporabo stabvnega zemljišča
703200 Davek na dediščine in darila
703300 Davek na promet nepremičnin
70
704
Domači davki na blago in storitve
704403 Davek na dobiček od iger na srečo
704404 Posebna taksa na igralne avtomate
704700 Taksa za obremenjevanje voda
704702 Vodna povračila
704704 Turistična taksa
704708 Pristojbina za vzdrževanje goznih cest
704710 Odškodnina za spremembo namembnosti
704713 Požarna taksa

PLAN
1999
5
111,641.547
48,305.000
40,014.000
40,014.000
4,682.000
124.000
2,652.000
92.000
1,814.000
3,609.000
160.000
409.000
1,792.000
300.000
431.000
49.000
160.000
308.000
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1

2

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

71
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
710306 Prihodki iz podeljenih koncesij
710308 Prihodki od premoženja-kupnine prodanih stanovanj
71
711
Takse in pristojbine
711100 Upravne takse
71
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev-CATV, pokop.
71
714
Drugi nedavčni prihodki
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
74
740
Transferni prihodki drugih javnofinančnih institucij
740000 Prejeta sredstva za tekoče obv. državnega proraču.
740000-1 Prejeta sredstva za leto 1998-finančna izravnava
740001 Prejeta sredstva za investicije iz državnega proračuna
740004 Prejeta sredstva za tekočo porabo-najemnine Kr.urad
7403 Sredstva občanov po pogodbah
7404 Sredstva krajevnega samoprispevka
SKUPAJ ODHODKI
40
TEKOČI ODHODKI 400+401+402+403+404+409
40
400
Plače in drugi izdatki zaposlenih
40
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40
402
Izdatki za blago in storitve
40
403
Plačila domačih obresti
4032 Plačila obresti drugim domačim kreditojemalcem
40
409
Sredstva izločena v rezerve
4090 Tekoča proračunska rezerva
4091 Rezerva za naravne nesreče
41
TEKOČI TRANSFERI 410+411+412+413+414
41
410
Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
41
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
41
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
41
413
Drugi tekoči transferi
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4132 Tekoči transferi v druge sklade in agencije
4133 Tekoči transferi v javne zavode in izvajalce j. služb

61
62
63

42
42

64
65
66
67
68

43
43

69
70
71
72
73

3

Št.

4

INVESTICIJSKI ODHODKI SKUPAJ 420+430
INVESTICIJSKI ODHODKI
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430
Investicijski transferi
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim službam
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
FINANČNI TOKOVI

5
3,702.700
865.700
646.700
69.000
150.000
246.000
246.000
1,800.000
1,800.000
791.000
791.000
59,633.847
59,633.847
35,588.000
745.847
5,000.000
1,300.000
4,000.000
13,000.000
110,092.629
31,736.229
7,715.000
891.000
16,830.229
5,500.000
5,500.000
800.000
300.000
500.000
52,169.400
2,786.000
400.000
2,386.000
4,750.000
4,750.000
5,817.400
5,817.400
38,816.000
1,200.000
1,792.000
35,824.000
26,187.000
23,419.000
23,419.000
2,768.000
2,768.000
2,768.000
1,548.918

RAČUN FINANCIRANJA
50
55

500
Domače zadolževanje
550
Odplačila domačega dolga
NETO ZADOLŽEVANJE
SREDSTVA PRORAČUNA

0
3,500.000
-3,500.000
-1,951.082
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Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa
v Občini Veržej

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), 21. 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, 70/97, 10/98 in 74/98),
16. člena statuta Občine Veržej in na podlagi sklepa skupščine Športne zveze Ljutomer, ki povezuje športna društva v
občini z dne 6. 4. 1999, je Občinski svet občine Veržej na
5. seji dne 28. 4. 1999 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje letnih programov športa v Občini
Veržej
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Veržej določa
pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa
in vzdrževanje športnih objektov v občini.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so člani Športne zveze Ljutomer ali da delujejo v
okviru panožne zveze ali društva, ki je član Športne zveze
Ljutomer,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero
so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.
4. člen
Izvajalci letnih programov športa:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih
financ sofinancirajo naslednje vsebine:
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– interesna dejavnost v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja, ki ni predmet redne športne vzgoje,
· predšolske mladine,
· osnovnošolske mladine,
· srednješolske mladine,
· športna dejavnost študentov,
– šport v društvih,
· šport mladih – redna splošna vadba,
· športnorekreativna dejavnost odraslih,
· kakovostni šport,
· vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– promocijska dejavnost,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– športne prireditve,
– vzdrževanje športnih objektov.
6. člen
Za pripravo predloga za odločanje o izboru letnih programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za
sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun občine in države, ima občina pripravljalca, ki sta Agencija za
šport in Športna zveza Ljutomer, za kar je potrebno tudi ob
sofinanciranju letnih programov športa zagotoviti ustrezna
sredstva.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi
župan občine ali od njega pooblaščena strokovna institucija
v mesecu novembru, le-ta zbere, obdela in pripravi predlog
izbora letnih programov in predlog delitve razpoložljivih občinskih proračunskih sredstev za šport.
Predlog izbora programov in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport pripravi predsedstvo Športne
zveze Ljutomer, dokončno pa ga potrdi skupščina Športne
zveze.
Predsedstvo ŠZ lahko na podlagi strokovne ocene
predlaga skupščini ŠZ v program sofinanciranja tudi takšne
športne programe, ki so za občino sprejemljivi in zanimivi.
8. člen
Župan ali od njega pooblaščena strokovna institucija
sklene z izvajalci letnih programov športa pogodbo za tekoče koledarsko leto, v kateri se določi:
– vsebina in obseg programa,
– višino sredstev za dogovorjene letne programe športa,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnijo
obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa
ukinejo finančna sredstva.
Za sofinanciranje dejavnosti kategoriziranih športnikov župan ali od njega pooblaščena strokovna institucija
sklene s športnikom in športnim društvom, katerega član
je športnik, posebno pogodbo za tekoče koledarsko leto,
v kateri so enaka določila kot v pogodbi z izvajalci letnih
programov.
9. člen
Za realizacijo pogodbenih določil navedenih v 8. členu
tega pravilnika Občinski svet občine Veržej zagotavlja:
– sodelovanje pristojnih služb občinske uprave pri planiranju letnih programov športa,
– pravočasno posredovanje potrebnih podatkov za pripravo delovnih in finančnih načrtov,
– redno in pravočasno zagotavljanje sredstev za sofinanciranje letnega programa športa do 5. v mesecu v višini
dvanajstine glede na vrednost letnega programa športa.
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Št.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni
izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in
dajati Športni zvezi in Agenciji za šport Ljutomer morebitna
dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena
tega pravilnika.
11. člen
Športna zveza in Agencija za šport Ljutomer sta dolžni
spremljati izvajanje letnih programov in dajati sprotne informacije o izvajanju le-teh ter podati poročilo o izvajanju letnega programa športa pristojnim službam občinske uprave in
Občinskemu svetu občine Veržej.
12. člen
Merila, normativi in pogoji za izvajanje letnih programov
športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Dopolnitve le-teh so možne na predlog sklepa skupščine Športne zveze Ljutomer.

VODICE
3485.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Vodice

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakon a o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Občine
Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98) je Občinski svet
občine Vodice na 44. redni seji dne 12. 10. 1998 sprejel
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13. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot to velja za njegov sprejem.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati merila za sofinanciranje programov športa v Občini Ljutomer iz
sredstev javnih financ, ki jih je sprejela skupščina Športne
zveze Ljutomer na seji dne 29. 8. 1995.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme Občinski
svet občine Veržej, objavi pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 65-7/99
Veržej, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti
(skrajšano oznako JP)
Lokalne ceste v Občini Vodice in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG),
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v naseljih.

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vodice

3. člen
Lokalne ceste so ceste v Občini Vodice in ceste med
naselji sosednih občin.

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.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

1

462011

O 1138

MARTINK-VODICE

O 1080

4710

vsa vozila

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

2614

5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so: glavne mestne ceste (LG)
Zap
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

1
2
3
4
5
6
7

462021
462031
462041
462051
462111
462131
462152

C 462010
C 462010
C 462020
C 462010
Z KRIŽIŠČE
O 1141
O 462151

Potek ceste

KOSEZE-SKARUČNA
MARTINK-SELO
NOVA TURNSKA CESTA
UTIK-SELO
SKOZI REPNJE
V POLJE
POLJE-UTIK

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

O 1141
C 462020
C 462030
C 462020
O 1141
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE

4800
2567
898
594
1638
460
1787

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

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)
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–zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
Zap
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

462061
462071
462081
462091
462101
462121
462141
462151
462161

O 1080
O 1080
O 1079
O 1079
O 1141
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE
O 1141
O 1141

Potek ceste

VODIŠKA ULICA-VODICE
OB CERKVI-VODICE
ZAPOGE-DORNICE
V DOBRUŠO SKOZI REPNJE
POD AVTOCESTO
POLJE-VESCA
FUJAN
SKARUČNA-POLJE
POVODJE

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

O 1080
O 1142
Z HIŠA7a
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE
C 462020
O 1141
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE

895
300
430
876
485
1135
841
855
410

Namen Preostala dolžina
uporabe ceste v sosednji
občini (v m)

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

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

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
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

962011
962021
962031
962041
962051
962061
962071
962081
962091
962101
962111
962121
962131
962141
962151
962161
962171
962181
962191
962201
962211
962221
962231
962241
962251
962261
962271
962281
962291
962301
962311
962321
962331
962341
962351
962361
962371
962381
962391
962401
962411
962421
962431
962441
962451
962461
962471

O 1079
C 962010
C 962010
C 462060
C 462060
C 462060
C 962060
C 962090
C 462060
O 1142
O 1142
C 962110
C 962170
C 962090
C 962130
C 962190
C 462060
C 962170
O 1142
O 1080
O 1141
O 1080
C 462060
O 1079
C 962240
C 962240
O 1079
C 962290
O 1079
O 1079
O 1079
O 1079
O 1079
O 1079
C 962340
C 462080
C 962390
C 462080
C 462080
C 962390
C 962340
C 962410
C 462110
C 462110
C 462110
C 462100
C 642110

Potek ceste

PUSTNICE
VOGLJANSKA CESTA
LEBARSKA POT
PIRČEVA ULICA
NOVA ULICA
KMETIJSKA ULICA
KOCLJEVA ULICA
OB HRIBU
POT NA ČRNO
NA DOLE
NA DOLE-CESTNINA
NA DOLE-KAPOVC
JEGRIŠE–JEGRIŠEK
JEGRIŠE–KOPRIVNEK
JEGRIŠE–TROBEVŠEK
JEGRIŠE–MAKVOV
LOKARJE
LOKARJE TP-TAVČAR
BRNIŠKA
OB ŠOLI
OB VRTCU
OB JAMI
KRVAVŠKA
TOROVO-PLINOVOD
TOROVO-PUSENCE
ZA KRAJEM
CERKEV ZAPOGE-TOROVO
Z/ZA G.D.
Z/OB G.D.
Z/NA SKALCE
Z/SPOMENIK
Z/BIZJAK
Z/OB VRTAČI
Z/ZAPOGE-DORNICE
Z/TP-DOBRUŠA
D/ČEZ GRABEN
D/BAJŽELJ
D/DORNICE-DOBRUŠA
D/GBAD
D/V GOZD
KGM-DOBRUŠA
DOBRUŠA-MIMO VIKTORJA
PROTI AC
TILEN
BILBAN
KIMOVEC
BENKO

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

Z HIŠA60
Z TENIS
Z HIŠA 19
O 1142
HIŠA 11
O 1079
Z HIŠA 12
O 1142
O 1142
C 962110
C 962020
Z HIŠA 18
C 962140
O 1142
C 962090
Z HIŠA
Z KRIŽIŠČE
Z TAVČAR
Z HIŠA 20
C 462010
Z VRTEC
Z HIŠA 51
O 1142
Z HIŠA 8
C 962020
Z HIŠA 10
C 962240
O 1079
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE
Z KRIŽIŠČE
C 462090
Z HIŠA 14
Z HIŠA
C 962340
C 962380
Z KRIŽIŠČE
C 462090
C 462090
O 1141
Z HIŠA 23
Z HIŠA 18
O 1141
Z HIŠA 8

577
1552
190
273
120
208
135
367
493
220
1119
163
590
295
275
184
828
418
115
145
91
102
261
770
953
670
1236
153
150
580
430
367
390
420
730
170
113
636
423
126
848
410
586
88
144
407
283

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

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)
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Zap
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

962481
962491
962501
962511
962521
962531
962541
962551
962561
962571
962581
962591
962601
962611
962621
962631
962641
962651
962661
962671
962681
962691
962701
962711
962721
962731
962741
962751
962761
962771
962781
962791
962801
962811
962821
962831
962841
962851
962861
962871
962881
962891
962901
962911
962921
962931
962941
962951
962961
962971
962981
962991
963011
963021
963031
963041
963051
963061
963071
963081
963091
963101
963111
963121

C 462110
C 462140
C 462120
C 462120
O 1141
O 1141
O 1141
O 1141
O 1141
C 462020
O 1141
O 1141
C 462020
C 962600
C 462020
Z HIŠA 7
C 462160
C 462010
C 962650
C 962650
C 962650
C 462010
C 462020
C 462020
C 462010
C 962720
C 962720
C 962720
O 462152
C 962760
C 962760
C 462010
C 962790
C 462010
C 462010
C 462010
C 462010
C 462010
O 1141
C 462020
C 462020
C 462030
C 462020
C 962890
C 962890
C 462020
C 462020
C 462030
C 462030
C 962980
C 462030
C 462030
C 462010
C 462030
C 462990
C 462010
C 462010
C 462010
C 462010
C 462010
C 462010
O 1080
O 1142
C 962040

Št.

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

PROTI TERNIZEM
Z HIŠA 11A
BENKO-POLJE
O 1141
ČEZ POLJE
C 462020
POLŠAK
Z GOLČE
TINEK
Z AVTOCESTA
ZALOŽNIK
Z HIŠA 41A
PODGORŠEK
Z HIŠA 28
POKOPALIŠČE
Z POKOPALIŠČE
MLAKARJEV G.
C 462020
MLAKARJEV G.-POVEZOVA.
C 962560
CERKEV
Z CERKEV
GRAŠČENICA
Z KRIŽIŠČE
V GMAJNICO
Z HIŠA 22
SKOZI GMAJNICO
Z HIŠA 17
V VOJSKO
C 962630
SKOZI VOJSKO
Z HIŠA 14
V KAMNOLOM
Z KAMNOLOM
NOVI UTIK-KROŽNA
C 962650
NOVI UTIK-POVEZOVALNA
C 962650
NOVI UTIK-ZGORNJA
Z HIŠA 92
NOVI UTIK-PREČNA
Z HIŠA 63
POD CERKVIJO
Z HIŠA 3
V KROZCI
O 462152
NA ZVOZEH
O 462152
UTIK
O 462152
TURŠČAK
Z HIŠA 32
ŽNIDAR
Z HIŠA 25
JAMŠEK-UTIK
C 962760
GASILSKA KOČA-TESARSTVO C 462010
BAVNTOV
C 462760
ZADNIKAR
Z SERVIS
MLAKAR
Z HIŠA 4
ŠPENKO
Z HIŠA 42
NAD ANZELNOM
Z HIŠA 19
PROTI ZLATETU
Z HIŠA 30
ZABREŽJE
O 1079
KRANJC
Z HIŠA 41
KAPELICA-GASILSKA KOČA
C 962760
V AGROEMONO
C 462010
VESCA DO ČEBULJ
C 962880
VESCA ZAHOD
Z HIŠA 1
SELO DO BORČNIKA
Z HIŠA 19
SELO MERČUN
C 962890
KOČAR
Z HIŠA
LOVSKA KOČA
Z LOVSKA KOČA
SELO-ŠPENKO
C 962890
SELO-JENKO
Z HIŠA34
NA RAŠICO
Z KRIŽIŠČE
VRTAČE (KRIŠEKAR)
Z KRIŽIŠČE
SR. HRIB
Z HIŠA 43
SR. HRIB/II
Z KRIŽIŠČE
POTOK
Z HIŠA 28
PRI BIČKI
C 462030
ROSULNIK
Z HIŠA 41
V GMAJNO
Z HIŠA 31
CIGUT
Z HIŠA 4
PODKOT
Z HIŠA 9
GASILSKI DOM-ZMRZLIKAR
C 462020
PRI RAKU
Z HIŠA 20
RUSTINOVEC
Z HIŠA 22
NOVE KOSEZE
Z HIŠ 21k
CESTNA JAMA
Z HIŠA 40
ŽEBOVEC
C 962080
TROJER-BALIŽ
Z HIŠA 7
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Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

245
305
554
711
334
124
184
110
367
126
114
484
320
160
256
874
580
502
82
83
128
65
940
1053
518
140
50
383
1010
138
148
202
65
65
148
1703
225
585
932
251
1035
852
201
70
173
155
151
3010
273
310
242
466
516
286
221
180
228
335
185
105
95
284
166
157

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

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)
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Zap
št.

Št. ceste
ali
odseka

Začetek
ceste ali
odseka

112
113
114
115

963131
963141
963151
963161

O 1079
C 962020
O 1142
C 462060

116
117
118
119

963171
963181
963191
963210

C 462060
O 1141
C 462080
C 462020

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina
ceste v
občini (v m)

Namen
uporabe

BOLTAR
OB GOZDU
MIMO JAKOBA
K OBLAKU

C 962010
Z HIŠA 26
Z GOZD
Z HIŠA 41

130
128
333
50

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

MIMO JERINCA
CERKEV SKARUČNA
GOLEŽN
ANZEL REZERVOAR

Z HIŠA 38
Z HIŠA 2
C 962320
C 962910

111
111
394
287

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

7. 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.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-001/99-062
Vodice, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.

ŽIROVNICA
3486.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Žirovnica

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/98, 74/98), 60. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni
list RS, št. 23/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in
kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest v občinski upravi (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je
Občinski svet občine Žirovnica na 9. redni seji dne 3. 8.
1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Žirovnica
1. člen
Dopolni se 15. člen tako, da se doda šesta alinea, ki
glasi:
– opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva nad občinskimi cestami.
2. člen
Doda se nov, 18.a člen, ki glasi:
V občinski upravi se opravljajo dela in naloge GEOinformacijskega centra – GIC.

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

Naloge GIC so:
– uvaja, razvija in vzdržuje informacijski sistem,
– za uporabnike in vzdrževalce podatkov na občinski
upravi pridobiva in zagotavlja informacijsko infrastrukturo iz
državnih baz podatkov v digitalni obliki,
– evidentira in dokumentira prostorske podatke na lokalni ravni za bazo CEPP (Centralna Evidenca Prostorskih
Podatkov), skrbi za povezave in pretok informacij ter zaščito
podatkov,
– pripravlja tehnični del gradiv za opravila in naloge
notranjih organizacijskih nalog obline, ki se povezujejo z
geoinformatiko,
– skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje sistemov
geoinformacijskega centra Občine Žirovnica,
– opravlja druge naloge s področja geoinformatike.
3. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva ter cestne inšpekcije, se določijo s posebnim odlokom.
4. člen
Doda se nov, 19.a člen, ki glasi:
Za opravljanje skupno dogovorjenih nalog z drugimi
občinami, se lahko ustanovijo organi skupne občinske
uprave.
Njihova organizacija, pristojnosti ter naloge se določijo
s posebnim odlokom.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-01/5-99
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

3487.

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 1999

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in

Uradni list Republike Slovenije
18. člena statuta Občine Žirovnica je Občinski svet občine
Žirovnica na 9. redni seji dne 3. 8. 1999 sprejel

SKLEP
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini
Žirovnica v letu 1999

Št.

10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 152-02-1/99
Žirovnica, dne 4. septembra 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v
Občini Žirovnica, rojene v letu 1999, določa upravičence,
višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence je enkratna denarna
pomoč ob rojstvu otroka, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev pod
pogojem, da:
– je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica,
– je otrok državljan Republike Slovenije in ima otrok
stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka za novorojenca je 20.000 SIT neto.
5. člen
Pravico do prispevka za novorojenca uveljavlja tisti od
staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na
podlagi pisnega sporazuma.
6. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do prispevka za novorojenca s predložitvijo pisnega zahtevka pri Občinski upravi
občine Žirovnica. Zahtevek mora upravičenec posredovati
najkasneje do 31. 12. 1999 oziroma do 10. 1. 2000, če je
otrok rojen po 20. 12. 1999.
7. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora upravičenec priložiti:
– rojstni list otroka,
– potrdili o stalnem bivališču in državljanstvu upravičenca,
– številko žiro računa, tekočega računa ali hranilne
knjižice upravičenca,
– EMŠO upravičenca,
– davčno številko upravičenca.
8. člen
Prispevek za novorojenca se nakaže tistemu, ki je uveljavljal pravico do otroškega dodatka, na žiro ali tekoči račun
ali hranilno knjižico.
9. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe
ali Centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek za
novorojenca dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo
koristi otroka.
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3488.

Pravilnik za vrednotenje programov športa v
Občini Žirovnica

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 9. seji
dne 3. 8. 1999 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov športa v Občini
Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Žirovnica določa pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini
Žirovnica.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja ter javni zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji
prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega
pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žirovnica in v njej pretežno
izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
– da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.
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II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Občina sofinancira:
1. programe športne vzgoje otrok in mladine,
2. programi selektivnega športa otrok in mladine,
3. vrhunski šport,
4. kakovostni šport,
5. programi športa invalidov,
6. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
7. priznanja športnikom in športnim delavcem,
8. športne prireditve in promocijska dejavnost,
9. športni dodatek kategoriziranim športnikom,
10. izgradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih
športnih objektov.
5. člen
Pogoje, merila in normative za izvajanje letnega programa športa v Občini Žirovnica sprejme pristojni odbor pri
Občinskem svetu občine Žirovnica.
6. člen
Na podlagi pogojev, meril in normativov se objavi javni
razpis za financiranje programov športa iz občinskega proračuna za tekoče leto.
Gradivo obravnava Komisija za pripravo letnega programa športa v Občini Žirovnica, ki jo imenuje župan Občine
Žirovnica (v nadaljevanju: komisija) in oblikuje predlog letnega programa športa. Program športa sprejme pristojni odbor
pri Občinskem svetu občine Žirovnica.
Komisijo imenuje in razrešuje župan občine. Mandat
komisije je 4 leta.
Komisija je sestavljena iz štirih članov v sestavi:
– en predstavnik pristojnega odbora,
– trije predstavniki dejavnosti športa v občini.
– en predstavnik javnega zavoda s področja šolstva in
izobraževanja.
7. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci
programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba). Pogodbe
opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad
porabo sredstev.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti
dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti občinski upravi.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s
pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po
istem postopku, kot sam pravilnik.

3489.

Uredba o določitvi elementov odkupne cene
kravjega mleka

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi elementov odkupne cene kravjega
mleka
1. člen
Odkupna cena kravjega mleka (v nadaljnjem besedilu:
cena) se oblikuje glede na vsebnost maščobe, beljakovin,
skupnega števila mikroorganizmov in števila somatskih celic.
2. člen
Mleko mora poleg pogojev, določenih s to uredbo,
izpolnjevati tudi pogoje:
– določene s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih
izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, popr.
71/97), razen vsebnosti suhe snovi;
– določene s pravilnikom o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu
(Uradni list SFRJ, št. 45/83, 43/89 in Uradni list RS, št.
39/92);
– določene s pravilnikom o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in miotoksinov,
ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83, 79/87);
– določene s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje,
ugotavljanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list
RS, št. 39/93);
– ne sme vsebovati ostankov zdravil, nevarnih oziroma
zaviralnih snovi;
– vsebovati mora najmanj 2,8 odstotka beljakovin.
3. člen
Vsebnost mikroorganizmov se ugotavlja s štetjem kolonij mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: mo) na ploščah
ali z instrumentalno metodo, umerjeno na podlagi klasične
metode štetja kolonij na plošči in se izrazi v skupnem številu
mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO) v 1 ml
mleka.
Določanje SŠMO je obvezno pri hlevskih vzorcih mleka
proizvajalcev, ki oddajajo več kot deset tisoč litrov mleka
letno, lahko pa tudi za manjše količine, če se tako dogovorita proizvajalec in mlekarna ali če to izrecno zahteva proizvajalec; za druge pa vzorec zbiralnice.
4. člen
Mleko se razvrsti takole:
Kakovostni razred

9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 651-00/99
Žirovnica, dne 3. avgusta 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

– E (ekstra) kakovostni razred
– 1. kakovostni razred
50.001
– 2. kakovostni razred
100.001
– 3. kakovostni razred
400.001

SŠMO

do 50.000 mo/ml
do 100.000 mo/ml
do 400.000 mo/ml
do 800.000 mo/ml

5. člen
Odkupna cena enega litra mleka se za proizvajalca
izračuna po naslednji formuli:

Uradni list Republike Slovenije
OCP = M + B + K
OCP = odkupna cena za proizvajalca
M = (ME) x ugotovljeni % maščobe
ME = cena maščobne enote
B
= (BE) x ugotovljeni % beljakovin
BE = cena beljakovinske enote
K
= dodatek na kakovostni razred = IC x % povečanja
oziroma zmanjšanja glede na kakovostni razred in
število somatskih celic
IC = izhodiščna cena mleka = cena mleka s 3,7% mlečne maščobe in 3,15% beljakovin
6. člen
Izhodiščna cena mleka brez davka na dodano vrednost
(3,7 odstotka mlečne maščobe in 3,15 odstotka beljakovin)
je 50,15 tolarja za liter:
– cena maščobne enote je
6,77 SIT/l
– cena beljakovinske enote je 7,97 SIT/l.
7. člen
Glede na kakovostni razred se izhodiščna cena mleka
poveča oziroma zmanjša:
– E kakovostni razred
+ 5%
– 1. kakovostni razred
0%
– 2. kakovostni razred
– 5%
– 3. kakovostni razred
– 15%
rezultat pa se prišteje oziroma odšteje od izhodiščne
cene.
8. člen
Glede na število somatskih celic se izhodiščna cena
mleka poveča oziroma zmanjša:
– za mleko E in prvega kakovostnega razreda, ki vsebuje do 400.000 somatskih celic v enem mililitru, se cena
mleka poveča za pet odstotkov,
– če mleko vsebuje več kot 600.000 somatskih celic v
enem mililitru mleka, to mleko ne more biti razvrščeno višje
kot v tretji kakovostni razred.
9. člen
Vzorci mleka se jemljejo v zbiralnici oziroma pri proizvajalcu na predpisan način.
Od skupne dnevne količine posameznega proizvajalca
se jemljejo naslednji vzorci:
1. Za določanje mlečne maščobe se odvzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno. Ta vzorec se lahko uporabi tudi
za določanje beljakovin, štetje somatskih celic in, če je
zagotovljen ustrezen odvzem ter hlajenje vzorca, tudi za
štetje SŠMO, določanje ostankov zaviralnih snovi in potvorb.
2. Za določanje beljakovin v mleku se vzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno.
3. Za določanje zmrziščne točke mleka se odvzame
vzorec po potrebi.
4. Določanje SŠMO se opravi vsaj enkrat mesečno, ob
upoštevanju vzorcev, ki jih odvzame veterinarska služba v
skladu s pravilnikom o načinu opravljanja veterinarsko-sanitarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in
proizvodov živalskega izvora. Veterinarska služba obvesti
organizatorja odkupa o svojih ugotovitvah.
5. Analiza vsebnosti antibiotikov, ostankov drugih zdravil in nevarnih snovi v mleku se opravi po potrebi.
6. Za ugotavljanje števila somatskih celic veterinarska
služba v skladu s svojimi predpisi in organizator odkupa
organizirata najmanj dvanajstkrat letno dostavo hlevskih vzorcev mleka vseh dobaviteljev v pooblaščene laboratorije. Šte-

Št.
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vilo somatskih celic je geometrično povprečje v obdobju
treh mesecev, z vsaj enim vzorcem mesečno. Če je število
somatskih celic večje od 400.000/ml mleka, mora pooblaščeni laboratorij v 48 urah obvestiti proizvajalca, mlekarno, organizatorja odkupa mleka in pristojno veterinarsko
službo.
10. člen
Za obračun vrednosti odkupljenega mleka se upoštevajo:
– povprečna vsebnost mlečne maščobe in beljakovin,
ugotovljena v tekočem mesecu,
– povprečno SŠMO, ugotovljeno v zadnjih dveh mesecih,
– povprečno število somatskih celic v zadnjih treh mesecih.
Mlekarna mora organizatorja odkupa, ta pa proizvajalca, obvestiti o rezultatih mikrobiološke analize prvi delovni
dan po končani analizi.
Če mlekarna v predpisanem roku ne obvesti organizatorja odkupa ali proizvajalca o razvrstitvi mleka v kakovostni
razred po 4. členu te uredbe in o skupnem številu somatskih
celic v zadnjih treh mesecih, ne sme zmanjšati odkupne
cene mleka po 7. in 8. členu te uredbe.
11. člen
Ob vsakem vzorčenju ima proizvajalec pravico biti obveščen o namenu odvzema vzorca in zahtevati odvzem vzporednega vzorca za analizo v pooblaščenem laboratoriju.
12. člen
Stroške analiz po tej uredbi nosi mlekarna, če ni s to
uredbo drugače določeno. Če proizvajalec zahteva vzporedno analizo in se s to analizo potrdi rezultat predhodne
analize mlekarne, plača stroške vzporedne analize proizvajalec, sicer pa mlekarna.
13. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 1999 in velja
šest mesecev.
Št. 388-07/99-1
Ljubljana, dne 25. avgusta 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3490.

Sklep o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišje prodajne
cene naftnih derivatov brez davkov, ki smejo znašati največ:

Stran
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–
Vrsta derivata

Motorni bencin MB 86
Motorni bencin MB 98
Neosvinčen motorni bencin NMB 91
Neosvinčen motorni bencin NMB 95
Neosvinčen motorni bencin NMB 98

36,261 SIT/l
42,310 SIT/l
40,558 SIT/l
41,060 SIT/l
45,930 SIT/l

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70
odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina MB 98.

Popravek pravilnika o vodenju evidenc v trgovini

Popravek

Prodajna cena

V pravilniku o vodenju evidenc v trgovini, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 51-2449/99 z dne 29. 6. 1999, je
pri tabeli Obrazec TDR, na strani 6466, na levi strani izpadla
kolona Zap. št. 1.
Uredništvo

–

Popravek
izdajo
sofinancirajo
Slovenije
soglasij
navodila
izza
sredstev
investicije
o načinu
proračuna
in
v občinah,
postopkih
Republike
ki za
se

Popravek
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
soglasju k cenam naftnih derivatov (Uradni list RS, št.
59/99).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi ter velja šest mesecev.

V navodilu o načinu in postopkih za izdajo soglasij za
investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
55-2610/99 z dne 9. 7. 1999, se oznaka zadnjega člena
popravi na 11. člen.
Uredništvo

–
Št. 382-03/98-11
Ljubljana, dne 25. avgusta 1999.

Popravek

Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3491.

Sklep o določitvi najvišje cene utekočinjenega
naftnega plina

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

V sklepu o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino
dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1999, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-1975/99 z dne 25. 5.
1999, se v III. točki prvi stavek prvega odstavka pravilno
glasi:
“Dodatek za rekreacijo upokojencev iz I. oziroma II.
točke tega sklepa pripada vsem tistim upravičencem, ki so
pridobili pravico do izplačila dajatev do vključno 31. decembra 1999 in niso pridobili pravice do regresa za letni dopust
na drugi pravni podlagi.”.
Skupščina
Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

SKLEP
o določitvi najvišje cene utekočinjenega
naftnega plina
1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo drobnoprodajno ceno utekočinjenega naftnega plina, ki sme znašati
največ 153,06 SIT/kg, vključno z vsemi dajatvami.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
soglasju k ceni utekočinjenega naftnega plina (Uradni list
RS, št. 59/99).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi ter velja šest mesecev.

–

Popravek
kolektivne
pogodbe
za dejavnost
prevoza blaga
v cestnem
prometu
Slovenije

Popravek
V kolektivni pogodbi za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
67-3218/99 z dne 19. 8. 1999, podpisnika Zoran Alijevič,
predsednik KSS Pergam, Sindikat cestnega prometa Slovenije in Anton Filipič, Obrtna zbornica Slovenije, nista podpisala kolektivne pogodbe.
za SDPZ
Brane Mišič l. r.

–
Št. 382-03/98-11
Ljubljana, dne 25. avgusta 1999.

obliko ter sklepa
Popravek
višino dodatka
o določitvi
za meril
rekreacijo
in kriterijev za
upokojencev v letu 1999

Popravek statuta Občine Cankova

Popravek

Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

V statutu Občine Cankova, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 21-986/99 z dne 31. 3. 1999, se drugi odstavek 2. člena pravilno glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Imena in območja ožjih delov občine so: Cankova,
Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci, Topolovci.

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan v
višini 500.000 SIT za posamezni namen in o tem obvešča
svet v poročilih o realizaciji proračuna (trimesečno) in z
zaključnim računom.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

–

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

Popravek odloka o varstvu vodnih virov v Občini
Cerkno

–
Popravek
V odloku o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41-2057/99 z dne 1. 6.
1999, se v 8. členu pod “Prepovedane dejavnosti”, deveta
alinea pravilno glasi:
– paša drobnice in govedi, razen v primeru, kadar ustrezna hidrogeološka in agronomska stroka predpiše poseben režim uporabe pašnika.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

–

V odloku o zazidalnem načrtu turistično-oskrbovalnega
centra pri Motelu II Grosuplje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23-1050/99 z dne 8. 4. 1999, se v 2. členu črtata
parceli številka: “176/2 in 172/1” in dodajo parcelne številke: “172/11, 176/1 in 174/4”.
V 6. členu se na koncu odstavka, ki se začne z: “Je
locirana na skrajnem...” doda beseda: “objekta”.
V 21. členu se v tretjem odstavku za besedilom: “izgradnja I. faze” doda besedilo “in II. faze”.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

–

V prvem odstavku 2. člena odloka o ustanovitvi javnega
dvojezičnega zavoda Glasbena šola Lendava, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 4-212/97 z dne 30. 1. 1997, ime
zavoda pravilno glasi: Glasbena šola Lendava – Zeneiskola
Lendva.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

–

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih taksah v Občini Puconci, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-2959/99 z dne 30. 7. 1999, se pod
tarifno št. 10
Za potrdila, izdana na podlagi uradnih evidenc, če ni
drugače določeno, taksa v točkah pravilno glasi: 10.
Uredništvo

–

Popravek

Popravek odloka o proračunu Mestne občine
Kranj za leto 1999

Popravek

občinskega
Popravek
sklepa
pomena
o določitvi
na področju
športnih
športa
objektov
v
Občini Slovenske Konjice

Popravek
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Slovenske Konjice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76-3823/98 z dne 6. 11.
1998, se v prvi alinei 1. točke navedba parc. št. 424/4
pravilno glasi: 1424/4.
Uredništvo

–

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

–

odloka o občinskih
Popravek
odloka o spremembah
upravnih taksah
in dopolnitvah
v Občini
Puconci

Popravek

Popravek
in
racionalno
na
povračilih
območju
odloka
rabo
Občine
za obremenjevanje
ter
o spremembi
izkoriščanje
Grosuplje odloka
okolja
naravnih
ointaksah
dobrin

V odloku o spremembi odloka o taksah in povračilih za
obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 24-1156/99 z dne 10. 4. 1999, se
popravi naziv odloka, tako da ta v celoti pravilno glasi: “Odlok
o spremembi odloka o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje”. Popravi
se tudi 1. člen odloka, kjer se v prvi vrstici za besedama “V
odloku” doda izpadli tekst “o razveljavitvi odloka”.

Popravek odloka o ustanovitvi javnega
dvojezičnega zavoda Glasbena šola Lendava

Popravek

Popravek odloka
oskrbovalnega
centra
o zazidalnem
pri Motelunačrtu
II Grosuplje
turistično-

Popravek
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Popravek sklepa o prenehanju javnega dobra

Popravek
V sklepu o prenehanju javnega dobra (Škofja Loka),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82-4273/98 z dne
4. 12. 1998, se parc. št. 1680 popravi in glasi 1680/1.

V odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto
1999, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-2942/99 z
dne 30. 7. 1999, se 11. člen pravilno glasi:

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

–

Popravek
dolgoročnega
1986–2000
Vrhnika
novonastale
zaodloka
obdobje
Občine
inplana
družbenega
o spremembah
1986–1990,
Vrhnika,
Občineplana
Vrhnika
spremembe
in
za
Občine
dopolnitvah
območje
za obdobje
in
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Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, za območje novonastale Občine Vrhnika, spremembe in dopolnitve, september 1997, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
76-3830/98 z dne 6. 11. 1998, se
v 2. členu pri alinei za stanovanjsko gradnjo:
– pri k. o. Blatna Brezovica doda parc. št. 687,
– pri k. o. Podlipa doda parc. št. 564/12;
v 3. členu:
– pri alinei za stanovanjsko namembnost pri k. o. Blatna Brezovica črta parc. št. 687,
– pri alinei za zaokrožitev obstoječih funkcionalnih
zemljišč pri k. o. Log doda parc. št. 186/1, 186/2,
192;

v skladu z navedenimi popravki se dopolnita lista PKN
kartografske dokumentacije v merilu M 1:5000 Vrhnika št.
15 in št. 28.

–

Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič
l. vode
r.
Popravek sklepa o sprejemu
cen pitne

Popravek
V sklepu o sprejemu cen pitne vode (Zreče), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26-1291/99 z dne 15. 4.
1999, se v 2. točki doda alinea
– industrija in pravne osebe 15.000 SIT mesečno.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

VSEBINA
Stran

VLADA
3489. Uredba o določitvi elementov odkupne cene kravjega mleka
9078
3490. Sklep o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
9079
3491. Sklep o določitvi najvišje cene utekočinjenega
naftnega plina
9080

MINISTRSTVA
3425. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
8957

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3426. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1999
3427. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji
pokojnini za polno pokojninsko dobo
3428. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3429. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3430. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3431. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov
3432. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
3433. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO
POSLOVANJE 3

8957
8958
8958
8958
8959
8959
8960
8960

OBČINE
3434.
3435.
3436.

3437.

3438.

LJUBLJANA
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča
Sklep o izločitvi Podružnice Lavrica iz Osnovne
šole Oskarja Kovačiča in spremembi ustanovitelja
Osnovne šole Oskarja Kovačiča
Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero
BRASLOVČE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načtra Terasa Braslovče
CERKNO
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Idrija za obdobje
1986–1990 za območje Občine Cerkno

8960
8963

Stran

CERKVENJAK
3439. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola
Cerkvenjak
8968
3440. Odlok o občinskih cestah
8974
ČRNA NA KOROŠKEM
3441. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Črna na Koroškem
8984
DOLENJSKE TOPLICE
3442. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 1999
GORENJA VAS-POLJANE
3443. Sklep o razpisu referenduma za sofinanciranje rekonstrukcije in asfaltiranja javnih poti v Stari Oselici, Podjelovem brdu, Lanišah in Hobovšah pri
Stari Oselici
HODOŠ
3444. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Hodoš
3445. Odlok o taksah za priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Hodoš
3446. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za
pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999
KOMEN
3447. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1999
3448. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Komen
3449.
3450.

8964
3451.
8966

3452.
3453.
3454.

8966

KRIŽEVCI
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 1999
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda
na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v
Občini Križevci
Odlok o o občinskem prazniku Občine Križevci
KRŠKO
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Krško za leto 1998
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1999
Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990

8985

8985

8986
8989
8990
8992
8993
8994
8995
8998

8999
9000

9001
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3455. Odlok o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza
Drnovo
KUZMA
3456. Odlok o občinskih cestah
3457. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine
Kuzma
3458. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Kuzma
LITIJA
3459. Sklep o ukinitvi javnega dobra
LOŠKA DOLINA
3460. Odlok o ureditvenem načrtu Stari trg
3461. Sklep o povprečnih stroških komunalne opreme
v Občini Loška dolina v letu 1999
LOŠKI POTOK
3462. Odlok o komunalnih taksah v Občini Loški Potok
3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Loški Potok
3464. Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Loški Potok
MORAVSKE TOPLICE
3465. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Moravske Toplice
3466. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro
koncesionarja in načinu izbire koncesionarja
NOVO MESTO
3467. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, za območje Mestne občine
Novo mesto (programska zasnova za lokacijski
načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu), b) osnutka Lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu
ROGAŠKA SLATINA
3468. Odlok o občinskih cestah

9005
9010
9020
9020
9020
9020
9025
9025
9027
9027

9028
9031

–
–
–

9033
9033

SVETA ANA
3469. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Sveta Ana
9042
3470. Odlok o občinskih cestah
9048
3471. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev
9058
ŠENTJERNEJ
3472. Odlok o turistični taksi v Občini Šentjernej
9061
3473. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji
občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini
Šentjernej
9062
3474.
3475.
3476.
3477.

TREBNJE
Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mirna
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mokronog

Stran

3478. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka Šentrupert
3479. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Trebnje
3481. Sklep o povečanju cen programov vrtcev
VELIKA POLANA
3482. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto
1999
VERŽEJ
3483. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 1999
3484. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa
v Občini Veržej
VODICE
3485. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Vodice
ŽIROVNICA
3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Žirovnica
3487. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 1999
3488. Pravilnik za vrednotenje programov športa v
Občini Žirovnica

–
–
–
–
–

–
–
–
–

9062
9064

–
–

9064
9064

–

POPRAVKI
Popravek pravilnika o vodenju evidenc v trgovini
Popravek navodila o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije
Popravek sklepa o določitvi meril in kriterijev za
obliko ter višino dodatka za rekreacijo
upokojencev v letu 1999
Popravek kolektivne pogodbe za dejavnost
prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije
Popravek statuta Občine Cankova
Popravek odloka o varstvu vodnih virov v Občini
Cerkno
Popravek odloka o zazidalnem načrtu turističnooskrbovalnega centra pri Motelu II Grosuplje
Popravek odloka o spremembi odloka o taksah
in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
Popravek odloka o proračunu Mestne občine
Kranj za leto 1999
Popravek odloka o ustanovitvi javnega
dvojezičnega zavoda Glasbena šola Lendava
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o občinskih upravnih taksah v Občini
Puconci
Popravek sklepa o določitvi športnih objektov
občinskega pomena na področju športa v Občini
Slovenske Konjice
Popravek sklepa o prenehanju javnega dobra
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, za območje novonastale Občine Vrhnika, spremembe in dopolnitve,
september 1997
Popravek sklepa o sprejemu cen pitne vode
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ZAKON O PRAVDNEM
POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Lojzeta Udeta in stvarnim kazalom
dr. Aleša Galiča
Kaj ima marseljeza skupnega s prvim zakonom o pravdnem postopku, ki ga je sprejel slovenski
parlament? Združuje ju 14. julij. Ko bodo v Franciji na državni praznik prepevali svojo himno, bo
v Sloveniji začel veljati zakon o pravdnem postopku.
Zakon z obširnimi uvodnimi pojasnili profesorja ljubljanske pravne fakultete in ustavnega sodnika
dr. Lojzeta Udeta in podrobnim stvarnim kazalom asistenta te fakultete dr. Aleša Galiča bo založba
Uradni list RS izdala v prvi polovici junija.
Cena 4536 SIT broširana izdaja
5076 SIT vezana izdaja
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N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU

štev. broširanih izd.

štev. vezanih izd.

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka
Datum

Kraj
Podpis pooblaščene osebe
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