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Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine
zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja

Na podlagi 8. člena zakona o izdaji obveznic za plačilo
odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve
kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP, Uradni list RS, št.
49/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi
razveljavitve kazni zaplembe premoženja
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta uredba določa način in roke za izplačevanje glavnice in obresti za obveznice, izdane na podlagi zakona o izdaji
obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje
(ZIOOZP, Uradni list RS, št. 49/99) zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, ter druga vprašanja v zvezi z izdajo, vročanjem in izplačevanjem obveznic, ki jih ta zakon ne
ureja.
Ta uredba določa tudi način določitve višine obresti iz
petega odstavka 3. člena omenjenega zakona in postopek
pripisa teh obresti k odškodnini, navedeni v pravnomočni
odločbi o razveljavitvi kazni zaplembe premoženja in o določitvi višine odškodnine za zaplenjeno premoženje.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– obveznice so obveznice, izdane na podlagi ZIOOZP
za zaplenjeno premoženje;
– odločba je pravnomočna odločba, s katero je določena višina odškodnine za zaplenjeno premoženje;
– prejemnik obveznice je oseba, ki je po odločbi upravičena do plačila odškodnine oziroma do izročitve obveznic.
Prejemnik je tudi pravni naslednik te osebe, ki se izkaže s
pravnomočnim sklepom o dedovanju ali z drugim veljavnim
pravnim naslovom.
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II. POGOJI OBVEZNIC
3. člen
Republika Slovenija izda obveznice na dan 1. februarja
2001, v eni seriji, ki se glasi na skupni nominalni znesek v
višini 20.000,000.000 SIT in jo sestavlja 2,000.000 obveznic z nominalnim zneskom 10.000 SIT.
Obveznice se izdajo kot nematerializirani vrednostni
papirji, vpisani v centralni register pri KDD, Klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
Vsaka obveznica se glasi na ime in se lahko prenaša v
skladu s pravili poslovanja KDD. Republika Slovenija bo ob
vsakem času štela za zakonitega imetnika obveznice osebo,
ki bo kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem
registru.
4. člen
Republika Slovenija izpolni svojo obveznost izplačila
glavnice obveznice v petnajstih letnih obrokih, in sicer:
Dan dospelosti obroka
1. marec 2001
1. marec 2002
1. marec 2003
1. marec 2004
1. marec 2005
1. marec 2006
1. marec 2007
1. marec 2008
1. marec 2009
1. marec 2010
1. marec 2011
1. marec 2012
1. marec 2013
1. marec 2014
1. marec 2015

Znesek obroka
100 SIT
200 SIT
300 SIT
400 SIT
500 SIT
600 SIT
650 SIT
700 SIT
750 SIT
800 SIT
850 SIT
900 SIT
950 SIT
1.000 SIT
1.300 SIT

5. člen
Obresti od obveznice tečejo od dneva izdaje dalje po
obrestni meri iz 6. člena te uredbe, pri čemer se šteje, da
nominalni znesek obveznice vsebuje pripisani znesek obresti od obveznice za obdobje od dneva izdaje obveznic do
vključno zadnjega dne pred dnevom dospelosti prvega obroka glavnice obveznice.
Obresti od obveznice za enoletno obdobje od (vključno) dneva dospelosti prvega obroka glavnice obveznice do
(vključno) zadnjega dne pred dnevom dospelosti drugega
obroka glavnice, in za vsako nadaljnje enoletno obdobje, ki
se začne z (vključno) dnem dospelosti obroka glavnice, in
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konča na zadnji dan pred dnevom dospelosti prvega naslednjega obroka glavnice (vsako od takšnih obdobij v nadaljevanju: obrestno obdobje) se izplačajo na dan dospelosti
obroka glavnice obveznice, ki neposredno sledi zadnjemu
dnevu posameznega obrestnega obdobja.
Obresti za posamezno obrestno obdobje se obračunajo od nedospelega zneska glavnice obveznice v takšnem
obdobju, na konformni način, upoštevaje dejansko število
dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu.
6. člen
Obrestna mera za obresti od obveznic je spremenljiva
in je enaka vsoti vsakokrat veljavne temeljne obrestne mere
in 1 odstotne točke letno, kar se za posamezno obrestno
obdobje izračuna z uporabo naslednje formule:

pri čemer je:
i
F1…Fn

obrestna mera v obrestnem obdobju, izražena v odstotkih in zaokrožena na dve decimalni mesti;
obrestni faktor za posamezno (pod)obdobje (obdobje znotraj obrestnega obdobja), v
katerem se TOM ne spreminja, ki se izračuna z uporabo naslednje formule (in zaokroži
na 8 decimalnih mest):

v kateri pomeni:
D
število dni v letu;
TOM
(letna) temeljna obrestna mera, veljavna v
(pod)obdobju za katerega se računa F;
d
število dni v (pod)obdobju, za katerega se
računa F.
Če 12 delovnih dni pred dospelostjo plačila obresti od
obveznic zaradi pomanjkanja podatkov ali iz drugih razlogov
ni mogoče ugotoviti višine temeljne obrestne mere za posamezno (pod)obdobje, se za potrebe obračuna obresti šteje,
da je temeljna obrestna mera za en dan takšnega (pod)obdobja enaka kot temeljna obrestna mera za en dan zadnjega
obdobja pred takšnim obdobjem, za katerega je TOM še
mogoče ugotoviti.
Kot delovni dan se za potrebe te uredbe šteje vsak
dan, na katerega banke v Republiki Sloveniji poslujejo v
običajnem delovnem času, razen sobot, nedelj, državnih
praznikov in dni, ki so v skladu s predpisi dela prosti.
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8. člen
Republika Slovenija izpolni denarne obveznosti iz obveznice osebi, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je
tri delovne dneve pred dnem dospelosti takšne obveznosti
(v nadaljevanju: upravičenec do plačila). Kot izpolnitev obveznosti Republike Slovenije se šteje tudi izpolnitev, ki jo v
njenem imenu opravi Slovenski odškodninski sklad d.d. (v
nadaljevanju: sklad) ali druga oseba kot njen plačilni agent.
Denarne obveznosti iz obveznice se izpolnijo s plačilom na tekoči ali žiro račun, ki ga določi upravičenec do
plačila. Pri tem se uporabijo podatki o računu in drugi podatki o upravičencu do plačila, potrebni za takšno plačilo (npr.
davčna številka), kakor so navedeni v centralnem registru pri
KDD.
Če Republika Slovenija (ali njen plačilni agent) ne more
izpolniti kakšne denarne obveznosti iz obveznice v skladu s
prejšnjim odstavkom ker podatki o računu ali upravičencu
do plačila, ki so navedeni v centralnem registru pri KDD,
niso pravilni ali ne zadoščajo za izvršitev plačila v skladu z
veljavnimi predpisi, ima upravičenec do plačila pravico zahtevati izplačilo s pisno vlogo, naslovljeno na ministrstvo,
pristojno za finance.
Če ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi, da je oseba, ki je vložila zahtevo iz prejšnjega odstavka, upravičena
do zahtevanega plačila, se takšni osebi izplača znesek, ki bi
ji pripadal na dan dospelosti zahtevanega plačila, znižan za
5%, če gre za plačilo obresti, oziroma za 1%, če gre za
plačilo glavnice obveznice (kot pavšalno nadomestilo za
stroške obdelave vloge in stroške plačilnega prometa).
III. IZDAJA OBVEZNIC
9. člen
Pogodbo o vodenju registra nematerializiranih vrednostnih papirjev za obveznice med KDD in Republiko Slovenijo sklene v imenu Republike Slovenije minister, pristojen
za finance ali druga oseba po njegovem pooblastilu.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se Republika Slovenija zaveže plačevati KDD nadomestilo za opravljene storitve
v skladu z veljavno tarifo KDD in dejansko nastale stroške v
zvezi z opravljanjem storitev, ki jih plačilo nadomestila po
tarifi ne vključuje.
10. člen
Ministrstvo, pristojno za finance vloži pri KDD zahtevo
za vpis obveznic v sistem centralnega registra in na dan
izdaje prenese obveznice na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katerim je pooblaščen razpolagati sklad.
Sklad do izročitve obveznic prejemnikom v skladu s to
uredbo nima in ne more uveljavljati nikakršnih pravic iz takšnih obveznic.
Sklad je dolžan o vsaki spremembi na računu iz prvega
odstavka tega člena obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, najkasneje naslednji delovni dan po nastanku takšne
spremembe.
Republika Slovenija je dolžna izpolniti svoje obveznosti
tudi iz obveznic, s katerimi je sklad razpolagal v nasprotju s
predpisi, veljavnimi v času razpolaganja, razen če je imetnik
obveznice ob pridobitvi obveznice vedel ali bi bil moral vedeti za takšno kršitev.
IV. IZROČANJE OBVEZNIC PREJEMNIKOM

7. člen
Če dan dospelosti kakšne denarne obveznosti iz obveznice ni delovni dan, Republika Slovenija izpolni takšno
svojo obveznost prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti.

11. člen
Sklad izroči obveznice prejemniku obveznic tako, da
jih prenese z računa iz prvega odstavka 10. člena te uredbe
na račun prejemnika obveznic pri KDD.
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12. člen
Sklad izroči obveznice prejemniku na prejemnikovo
zahtevo, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek prejemnika ter naslov njegovega stalnega prebivališča, vključno s poštno številko (oziroma, če
gre za pravno osebo, firmo in sedež);
– enotno matično številko prejemnika (EMŠO) oziroma, če gre za pravno osebo, matično številko;
– davčno številko prejemnika;
– številko tekočega ali žiro računa prejemnika in banko, ki vodi račun.
Prejemnik mora zahtevi za izročitev obveznic priložiti
odločbo s potrdilom o pravnomočnosti in fotokopijo osebne
izkaznice oziroma druge in tretje strani potnega lista, če gre
za državljana Republike Slovenije, sicer pa številko in izdajatelja potnega lista in druge morebitne podatke, ki individualizirajo prejemnika, ki ni državljan Republike Slovenije. Če je
prejemnik pravna oseba, predloži poleg odločbe in veljavnega pravnega naslova za pridobitev pravic iz nje, izpisek iz
sodnega registra.
Če prejemnik v zahtevi ne navede podatkov iz drugega
odstavka tega člena oziroma če ne priloži listin iz prejšnjega
odstavka, mora sklad zahtevati dopolnitev zahteve najkasneje v roku 15 dni po prejemu nepopolne zahteve.
13. člen
Sklad mora prejemniku izročiti obveznice najkasneje v
roku 15 dni po prejemu popolne zahteve, oziroma v primeru, če prejemnik vloži zahtevo pred dnem izdaje obveznic,
najkasneje 16. februarja 2001. O izročitvi obveznic je sklad
dolžan obvestiti prejemnika najkasneje v 8 dneh po dnevu
izročitve obveznic.
14. člen
Število obveznic, ki jih sklad izroči prejemniku, se določi tako, da se znesek odškodnine iz pravnomočne odločbe
deli z nominalnim zneskom ene obveznice, zmanjšanim za
znesek pripisanih obresti iz četrtega odstavka 3. člena
ZIOOZP, in zaokroži na najbližje celo število. Če prejemnik v
skladu z izračunom iz prejšnjega stavka ne bi prejel nobene
obveznice, se mu izroči ena obveznica.
V primeru, če je odločba postala pravnomočna pred
1. februarjem 2001, se za potrebe določitve števila obveznic v skladu s prejšnjim odstavkom, znesek odškodnine iz
odločbe poveča za obresti iz petega odstavka 3. člena
ZIOOZP za čas od dneva pravnomočnosti odločbe do vključno 31. januarja 2001.
15. člen
Obresti iz drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe se izračunajo na konformni način po obrestni meri, zaokroženi na dve decimalni mesti, in določeni kot navadno
aritmetično povprečje obrestnih mer za vloge na vpogled v
tolarjih, ki jih tri največje banke v državi na dan izdaje obveznic priznavajo za sredstva, ki se vodijo kot hranilne vloge,
tekoči računi, žiro računi in drugi vpogledni računi.
Podatke o razvrstitvi bank glede na znesek vseh vlog
na vpogled sporoči Banka Slovenije po poprejšnji pisni zahtevi ministrstva, pristojnega za finance, in sicer na podlagi
zadnjih razpoložljivih podatkov v času izdaje obveznic.
16. člen
Zneske obrokov glavnice in plačil obresti od izročenih
obveznic (razen pripisanih obresti iz četrtega odstavka
3. člena ZIOOZP), ki so dospeli v izplačilo pred dnem izročitve obveznic, izplača prejemniku Republika Slovenija (ali
sklad po njenem pooblastilu ter v njenem imenu in za njen
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račun) v roku 30 dni po dnevu izročitve obveznic. Za način
izplačila se smiselno uporabljajo določbe 8. člena te uredbe.
V. OSTALE DOLOČBE
17. člen
Način in roki, v katerih je sklad dolžan Republiki Sloveniji zagotavljati sredstva iz 5. člena ZIOOZP ter višina in
način povračila dejanskih stroškov, ki jih sklad utrpi pri izvajanju nalog iz 7. člena ZIOOZP, se določijo v pogodbi med
Republiko Slovenijo in skladom, ki jo v imenu Republike
Slovenije sklene minister, pristojen za ekonomske odnose
in razvoj, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za
finance.
V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi, da se
denarni zneski, ki jih Republika Slovenija zagotovi na podlagi 5. člena ZIOOZP iz sredstev, s katerimi upravlja sklad,
ne vplačajo na račun proračuna Republike Slovenije, temveč se neposredno uporabijo za izplačilo obveznosti iz
obveznic.
V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se določijo
tudi postopki, po katerih Republika Slovenija zagotavlja skladu denarna sredstva, če sredstva iz prejšnjega odstavka ne
zadoščajo za izpolnitev obveznosti iz obveznic.
Ne glede na način, na katerega Republika Slovenija
zagotavlja sredstva za poravnavo obveznosti iz obveznic se:
1. vsi denarni zneski, ki jih Republika Slovenija zagotovi na podlagi 5. člena ZIOOZP iz sredstev s katerimi
upravlja sklad, izkazujejo kot prihodek proračuna Republike Slovenije;
2. vsi denarni zneski, s katerimi se izpolni obveznost
plačila obresti od obveznic, izkazujejo kot tekoči odhodki
proračuna Republike Slovenije;
3. vsi denarni zneski, s katerimi se izpolni obveznost
odplačila glavnic obveznic, izkazujejo kot odplačila dolga
Republike Slovenije.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-16/99-1
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

3990.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo
fitofarmacevtskih sredstev
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1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo
snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz določenih objektov in naprav za
proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev, in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode,
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije
snovi,
– program posebnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu:
program) za zmanjševanje onesnaževanja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz virov onesnaževanja in
– dodatne pogoje za izvajanje trajnih meritev nevarnih
kloriranih ogljikovodikov in fitofarmacevtskih sredstev v odpadni vodi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to
uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe iz pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, v
nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Nevarni klorirani ogljikovodiki so HCH, lindan, DDT,
dikofol, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, izodrin, HCB, kvintozen in teknazen.
2. HCH je C6H6Cl6; 1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan in vse njegove izomere.
3. Lindan je produkt ekstrakcije HCH in vsebuje najmanj 99% γ-izomere 1,2,3,4,5,6 -heksaklorocikloheksana.
4. DDT so naslednje izomere:
– 1,1,1, trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan,
– 1,1,1, trikloro-2 (o-klorofenil) -2- (p-klorofenil) etan,
– 1,1,1, dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) eten in
– 1,1,1, dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan.
5. Dikofol je C14H9Cl5O; 2,2,2-trikloro-1,1-bis (4-klorofenil) etanol.
6. PCP je C6Cl5OH; 2,3,4,5,6-pentakloro-1-hidroksibenzen in njegove soli.
7. Drini so naslednje spojine:
– aldrin je C12H8Cl6; 1,2,3,4,10,10-heksakloro1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4-endo-5,8-ekso-dimetanonaftalen,
– dieldrin je C12H8Cl6O; 1,2,3,4,10,10-heksakloro6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4-endo-5,8-ekso-dimetanonaftalen,
– endrin je C12H8Cl6O; 1,2,3,4,10,10-heksakloro6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4-endo-5,8-endo-dimetanonaftalen in
– izodrin je C12H8Cl6; 1,2,3,4,10,10-heksakloro1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4-endo-5,8-endo-dimetanonaftalen.
8. HCB je C6Cl6; heksaklorobenzen.
9. Kvintozen je C6Cl5NO2; Na-pentaklorofenata pentakloro-nitrobenzen.
10. Teknazen je C6HCl4NO2; 1,2,4,5 tetrakloro-3-nitrobenzen.
11. Ekstrakcija je pridobivanje posameznega nevarnega kloriranega ogljikovodika z izločanjem iz drugih nevarnih
kloriranih ogljikovodikov.
12. Preoblikovanje je predelava nevarnih kloriranih ogljikovodikov ali fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nevarne klorirane ogljikovodike iz prejšnjih točk, v različna
agregatna stanja ali oblike pripravkov fitofarmacevtskih sredstev.
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3. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave, v
katerih poteka proizvodnja in uporaba nevarnih kloriranih
ogljikovodikov za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev ter
za objekte in naprave za proizvodnjo in preoblikovanje fitofarmacevtskih sredstev na osnovi
– anorganskih bakrovih spojin,
– karbamatov ali tiokarbamatov,
– halogeniranih ogljikovodikov,
– halogeniranih fenoksialkanojskih kislin ter njihovih estrov,
– sečnin,
– organokovinskih spojin,
– kvarternih amonijevih spojin,
– tiokarbonatov,
– triazinov ali drugih heterociklov,
– substituiranih aromatov in
– substituiranih aromatskih hidroksi spojin,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
4. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov in razvijalcev pare
znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira
onesnaževanja,
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesnaževanja in
– odpadna voda iz objektov in naprav za proizvodnjo
sečnine ali melamina.
5. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz vira onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo, so
določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).
6. člen
Mejne vrednosti koncentracije nevarnih kloriranih ogljikovodikov v odpadni vodi iz virov onesnaževanja za iztok
neposredno v vode in v kanalizacijo, so določene v prilogi
2, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu:
priloga 2).
7. člen
Mejne vrednosti nevarnih kloriranih ogljikovodikov so v
prilogi 2 določene tudi z mejnimi vrednostmi emisijskega
faktorja.
Emisijski faktor je razmerje med količino nevarnega
kloriranega ogljikovodika v odpadni vodi, ki se je z odpadno
vodo odvedla v enem dnevu (v nadaljnjem besedilu: dnevni
emisijski faktor) ali enem mesecu (v nadaljnjem besedilu:
mesečni emisijski faktor) in količino nevarnega kloriranega
ogljikovodika, ki bi jo vir onesnaževanja proizvedel, preoblikoval ali za proizvodnjo uporabil v enakem obdobju pri največji obratovalni zmogljivosti.
Emisijski faktor se izraža v gramih nevarnega kloriranega ogljikovodika na tono proizvedenega, preoblikovanega
ali za proizvodnjo uporabljenega (v nadaljnjem besedilu:
uporabljenega) nevarnega kloriranega ogljikovodika.
8. člen
Emisija nevarnih kloriranih ogljikovodikov se določa na
iztoku odpadne vode iz vira onesnaževanja.
Če se odpadna voda iz enega ali več virov onesnaževanja čisti na isti čistilni napravi, ki je namenjena odstranjevanju nevarnih kloriranih ogljikovodikov iz odpadne vode, se
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Št.

emisija nevarnih kloriranih ogljikovodikov v odpadni vodi
brez razredčevanja, določa na iztoku te čistilne naprave.
9. člen
Iz objektov in naprav, v katerih se izvaja samo priprava,
preoblikovanje ali nadaljnja predelava nevarnih kloriranih ogljikovodikov ali fitofarmacevtskih sredstev proizvedenih po
3. členu te uredbe je odvajanje odpadne vode v vodotok ali
kanalizacijo prepovedano.
10. člen
Vir onesnaževanja čezmerno obremenjuje okolje, če:
– je na podlagi predpisanih meritev parametrov odpadne vode iz priloge 1 ugotovljeno, da vir onesnaževanja čezmerno obremenjuje okolje na podlagi določb 12. člena
uredbe ali,
– dnevna povprečna vrednost koncentracije nevarnega kloriranega ogljikovodika v odpadni vodi presega mejno
vrednost dnevne povprečne vrednosti koncentracije iz priloge 2 ali,
– mesečna povprečna vrednost koncentracije posameznega nevarnega kloriranega ogljikovodika v odpadni vodi presega mejno vrednost mesečne povprečne vrednosti
koncentracije iz priloge 2 ali,
– dnevni emisijski faktor presega mejno vrednost dnevnega emisijskega faktorja iz priloge 2 ali,
– mesečni emisijski faktor presega mejno vrednost mesečnega emisijskega faktorja iz priloge 2 ali
– je količnik med mesečno količino posameznega nevarnega kloriranega ogljikovodika uporabljenega v viru onesnaževanja in količino odpadne vode odvedene v istem obdobju, večji od mejne vrednosti mesečne povprečne vrednosti koncentracije tega nevarnega kloriranega ogljikovodika v odpadni vodi iz priloge 2.
Če upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja nima dokazil o mesečni količini za posamezen nevaren kloriran ogljikovodik, uporabljen v viru onesnaževanja, se mesečna količina nevarnega kloriranega ogljikovodika določi na podlagi
uporabljene količine nevarnega kloriranega oglijkovodika, ki
bi ga vir onesnaževanja v tem obdobju uporabil pri obratovanju z največjo zmogljivostjo.
11. člen
Dnevna povprečna vrednost koncentracije nevarnih kloriranih ogljikovodikov v odpadni vodi se izračuna na podlagi
rezultatov analize reprezentativnega vzorca 24-urnega vzorčenja.
Mesečna povprečna vrednost koncentracije nevarnih
kloriranih ogljikovodikov v odpadni vodi se izračuna na naslednji način:
n

Kme sec =

∑K

dnevna ,i

× Vi

i =1

n

∑V

i

i =1

Kmesec
K dnevna, i

kjer je:
– mesečna povprečna vrednost koncentracije nevarnega kloriranega ogljikovodika v odpadni vodi,
– dnevna povprečna vrednost koncentracije
nevarnega kloriranega ogljikovodika v odpadni vodi i-tega dne v mesecu, za katerega velja
izračun mesečne povprečne vrednosti,
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Vi

– količina odpadne vode odvedene v i-tem
dnevu,
i
– zaporedna številka dneva v mesecu, za katerega velja izračun mesečne povprečne vrednosti.
Dnevna količina nevarnega kloriranega ogljikovodika v
odpadni vodi se izračuna kot zmnožek dnevne povprečne
vrednosti koncentracije iz prvega odstavka tega člena ter
količine odpadne vode, ki se je odvedla v dnevu.
Mesečna količina nevarnega kloriranega ogljikovodika
v odpadni vodi se izračuna kot vsota vseh dnevnih količin
nevarnega kloriranega ogljikovodika v obdobju meseca.
Letna količina nevarnega kloriranega ogljikovodika v
odpadni vodi se izračuna kot vsota vseh mesečnih količin
nevarnega kloriranega ogljikovodika v koledarskem letu.
Če se letna količina nevarnega kloriranega ogljikovodika ne more izračunati na podlagi rezultatov meritev obratovalnega monitoringa, se za letno količino te nevarne snovi
šteje njena letna količina, ki je bila uporabljena v viru onesnaževanja.
12. člen
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja mora izvajati
posebne ukrepe za zmanjšanje obremenjevanja okolja z
odpadnimi vodami, ki vsebujejo nevarne klorirane ogljikovodike.
Posebni ukrepi iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– uporaba sinteznih postopkov z velikim izkoristkom
snovi in energije z najugodnejšim vodenjem reakcije ter
optimalnim krmiljenjem strojev in naprav,
– uporaba proizvodnih postopkov, kateri dopuščajo največjo stopnjo recikliranja in ponovno uporabo že uporabljenih surovin, delovnih ali pomožnih snovi oziroma prehod na
take postopke,
– uporaba delovnih in pomožnih snovi, ki vsebujejo
čim manj nevarnih sestavin in povzročajo čim manjše motnje
v postopku čiščenja odpadne vode oziroma njihovo nadomeščanje z manj nevarnimi snovmi, ki so tudi biološko bolj
razgradljive,
– kroženje ali večkratna uporaba procesne vode, po
potrebi tudi z vmesnim čiščenjem in ločevanje manj obremenjenih delnih tokov odpadne vode od močno obremenjenih,
bodisi za nadaljnjo uporabo ali za ločeno odstranjevanje,
– uporaba postopkov varčevanja z vodo pri pralnih in
čistilnih procesih, kot so protitočno pranje, kroženje pralne
vode in visokotlačni čistilni postopki,
– prednostna uporaba površinskih kondenzatorjev za
posredno hlajenje procesnih par ali tekočih organskih
snovi,
– prednostna uporaba brezvodnih postopkov pri čiščenju odpadnega zraka,
– predelava matičnih lužnic za ponovno snovno in termično uporabo sestavin,
– uporaba zadrževalnih bazenov za izravnavo količin
odpadne vode na izpustu,
– uporaba fizikalno-kemičnih ali bioloških postopkov
ter njihovih kombinacij za čiščenje odpadne vode in
– drugi tehnološki ukrepi, kateri vodijo k zmanjševanju
obremenjevanja okolja z odpadno vodo, ki vsebuje nevarne
klorirane ogljikovodike.
13. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) predložiti vsake štiri leta v potrditev program z
ukrepi iz prejšnjega člena za obdobje štirih let. Predložen
program mora za vsako leto posebej vsebovati:
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– podroben opis posameznega posebnega ukrepa ali
drugih tehnoloških ukrepov iz 12. člena,
– oceno o zmanjšanju obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami, ki vsebujejo nevarne klorirane ogljikovodike,
– vrsto in letno količino proizvedenih ali uporabljenih
nevarnih kloriranih ogljikovodikov v viru onesnaževanja in
– vrsto in letno količino z odpadnimi vodami odvedenih
nevarnih kloriranih ogljikovodikov iz vira onesnaževanja.
14. člen
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja mora v okviru
obratovalnega monitoringa za določitev koncentracije nevarnih kloriranih ogljikovodikov v odpadni vodi in emisijskega faktorja izvajati trajne meritve v času obratovanja vira
onesnaževanja.
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da so v poročilu, o trajnih meritvah nevarnih kloriranih
ogljikovodikov v odpadnih vodah, izdelanim v skladu s pravilnikom, navedeni tudi podatki in priložena dokazila o vrsti in
količini uporabljenih nevarnih kloriranih ogljikovodikov v viru
onesnaževanja.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se
lahko trajne meritve v okviru obratovalnega monitoringa izvajajo le en dan v posameznem mesecu, in sicer v času
največje obremenitve vira onesnaževanja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki, če:
– letna količina HCH, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali javno kanalizacijo ne
presega 3,0 kg,
– letna količina DDT, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali javno kanalizacijo ne
presega 1,0 kg,
– letna količina PCP, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali javno kanalizacijo ne
presega 3,0 kg in
– letna količina HCB, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo ne presega
1,0 kg.

voda, navedeni tudi podatki in priložena dokazila o izvajanju
programa iz 13. člena te uredbe.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
17. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po njeni uveljavitvi.
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja ministrstvu
prvič predložijo program iz 13. člena do 30. 6. 2000.
18. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi
odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo
prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu določi tudi količino nevarnih kloriranih ogljikovodikov in drugih
nevarnih snovi, ki se jo v času izvajanja programa letno lahko
izpusti z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, določi količine nevarnih kloriranih ogljikovodikov in drugih nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na
podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-15/99-1
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije

15. člen
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da so v poročilu o obratovalnem monitoringu odpadnih

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

PRILOGA 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz vira onesnaževanja
Parametri odpadne vode

Izražen kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura
2. pH-vrednost
3. Neraztopljene snovi

Enota

Mejne vrednosti za
iztok v vode

Mejne vrednosti za
iztok v kanalizacijo

°C

30
6,5–9,0
80,0

40
6,5–9,5
(a)

3

–

0,5
1,0
0,1
1,0
1,0
0,5
0,01
(b)

0,5
1,0
0,1
1,0
1,0
0,5
0,01
0,2

mg/ml

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe

SD

III. ANORGANSKI PARAMETRI
11. Baker *
13. Cink *
14. Kadmij *
15. Kobalt *
16. Kositer *
19. Nikelj *
23. Živo srebro *
24. Klor – prosti *

Cu
Zn
Cd
Co
Sn
Ni
Hg
Cl2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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Parametri odpadne vode

Izražen kot

Enota

25. Celotni klor *
26. Amonijev dušik
Celotni vezani dušik *(d)
30. Cianid – prosti *
32. Klorid
33. Celotni fosfor
34. Sulfat
35. Sulfid

Cl2
N
N
CN
Cl
P
SO4
S

IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik-TOC C
38. Kemijska potreba po
kisiku – KPK
O2
39. Biokemijska potreba
O2
po kisiku – BPK5
42. Lahkohlapni aromatski
ogljikovodiki * – BTX
43. Adsorbljivi organski
halogeni * – AOX
Cl
44. Lahkohlapni klorirani
ogljikovodiki * – LKCH
Cl
46. Fenoli *
C6H5OH

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Mejne vrednosti za
iztok v vode
0,4
10
50
0,1
(e)
1,0
(f)
0,1

Mejne vrednosti za
iztok v kanalizacijo
0,4
(c)
–
0,5
–
–
200
1,0

mg/l

30 (g)

–

mg/l

120 (h)

–

mg/l

25 (i)

–

mg/l

0,1

0,1

mg/l

10

10

mg/l
mg/l

0,1
0,1

0,1
10

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi,
so povzete iz uredbe.
Oznake v prilogi 1 pomenijo:
a) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi in
tenzidov v tehnološki odpadni vodi je določena z vrednostjo,
pri katerih ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo,
b) v odpadni vodi za iztok v vode ne sme biti prostega
klora izraženega kot Cl2,
c) za odpadne vode, ki odtekajo na čistilne naprave z
zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100
mg/l, za ostale odpadne vode, ki odtekajo na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 200 mg/l,
d) parameter “Celotni vezani dušik”, izražen kot dušik
N, se izračuna kot vsota: amonijevega, nitritnega, nitratnega
in organsko vezanega dušika,
e) mejna vrednost koncentracije je določena posredno
s strupenostjo,
f) mejna vrednost koncentracije sulfatov se za neposredno odvajanje v vode izračuna po naslednji enačbi:
MVK = 0,3*MVK1r*QV/Q (MVK < 1000)
MVK
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– mejna vrednost koncentracije sulfatov za
odvajanje odpadne vode neposredno v vodotok, izražena v mg/l,
MVK1r – mejna vrednost koncentracije sulfatov za
površinsko vodo prvega kakovostnega razreda, ki je za sulfate 150 mg/l,
– srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s,
QV
Q
– največji 6-urni povprečni pretok odpadne
vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi vira onesnaževanja, izražen v l/s,
g) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost TOC v
surovi tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo
čistilne naprave večja od 300 mg/l, velja namesto mejne

vrednosti za TOC mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 90%.
Vendar mejna vrednost na iztoku iz čistilne naprave ne sme
biti večja kot 90 mg/l, oziroma ne večja kot 30 mg/l na
evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer ter za odvajanje v vodotoke, ki se zlivajo v morje in za
odvajanje v morje. Učinek čiščenja se v tem primeru izračuna kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev
odpadne vode, merjeno s TOC, na vtoku in iztoku čistilne
naprave, upoštevajoč zadrževalni čas čistilne naprave,
h) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost KPK v
surovi tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo
čistilne naprave večja od 1.000 mg/l, velja namesto mejne
vrednosti za KPK mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 90%.
Vendar mejna vrednost na iztoku iz čistilne naprave ne sme
biti večja kot 400 mg/l, oziroma ne večja kot 120 mg/l na
evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer ter za odvajanje v vodotoke, ki se zlivajo v morje in za
odvajanje v morje. Učinek čiščenja se v tem primeru izračuna kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev
odpadne vode, merjeno s KPK, na vtoku in iztoku čistilne
naprave, upoštevajoč zadrževalni čas čistilne naprave,
i) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost BPK v
surovi tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo
čistilne naprave večja od 1.000 mg/l, velja namesto mejne
vrednosti za BPK mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 97.5%.
Vendar mejna vrednost na iztoku iz čistilne naprave ne sme
biti večja kot 90 mg/l, oziroma ne večja kot 25 mg/l na
evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer ter za odvajanje v vodotoke, ki se zlivajo v morje in za
odvajanje v morje. Učinek čiščenja se v tem primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno z BPK, na vtoku in iztoku čistilne
naprave, upoštevajoč zadrževalni čas čistilne naprave.
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PRILOGA 2
Tabela 1: Mejne vrednosti nevarnih kloriranih ogljikovodikov v odpadni vodi iz virov onesnaževanja
Nevarni
klorirani
ogljikovodiki

Heksakloro
cikloheksan
(HCH)

DDT

Pentakloro
fenol
(PCP)
Drini

Heksakloro
benzen
(HCB)

Industrijska dejavnost

Proizvodnja HCH (a)

Mejne vrednosti koncentracije
nevarnega kloriranega
ogljikovodika
(mg/l)
dnevna
mesečna
povprečna
povprečna
vrednost
vrednost
koncentracije koncentracije
4,0
2,0

Mejne vrednosti
emisijskega faktorja
(g/t)
dnevni
emisijski
faktor

mesečni
emisijski
faktor

4,0

2,0

Ekstrakcija lindana (b)

4,0

2,0

8,0

4,0

Proizvodnja HCH
z ekstrakcijo lindana (c)
Proizvodnja
in preoblikovanje DDT
na istem mestu: (d,e)
– obstoječi viri onesnaževanja
– novi viri onesnaževanja
Proizvodnja PCP
in Na-pentaklorofenata
s hidrolizo heksaklorobenzena (f)
Proizvodnja in preoblikovanje
aldrina in/ali dieldrina
in/ali endrina in/ali
izodrina na istem mestu (g)
Proizvodnja in predelava
HCB (h,i)

4,0

2,0

10,0

5,0

0,4

0,2

8,0

4,0

0,2

1,0

1,0

0,5

2,0
0,01

1,0
0,002

50,0
15,0

25,0
3,0

2,0

1,0

20,0

10,0

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) pri proizvodnji HCH se emisijski faktor izraža v gramih HCH na tono proizvedenega HCH,
b) pri ekstrakciji lindana se emisijski faktor izraža v gramih HCH na tono uporabljenega HCH,
c) pri proizvodnji HCH z ekstrakcijo lindana se emisijski
faktor izraža v gramih HCH na tono proizvedenega HCH,
d) pri proizvodnji in preoblikovanju DDT na istem mestu
se emisijski faktor izraža v gramih DDT na tono uporabljenega, preoblikovanega ali uporabljenega DDT,
e) mejne vrednosti veljajo tudi za proizvodnjo dikofola,
pri čemer se emisijski faktor izraža v gramih DDT na tono
proizvedenega dikofola,
f) mejne vrednosti veljajo tudi za proizvodnjo Na-pentaklorofenata s postopkom saponifikacije in proizvodnjo PCP
s postopkom kloriranja, pri čemer se emisijski faktor izraža v
gramih PCP na tono proizvedene zmogljivosti PCP ali Napentaklorofenata,
g) pri proizvodnji in preoblikovanju aldrina in/ali dieldrina in/ali endrina in/ali izodrina se emisijski faktor izraža v
gramih aldrina in/ali dieldrina in/ali endrina in/ali izodrina na
tono proizvodne zmogljivosti drinov,
h) pri proizvodnji in predelavi HCB se emisijski faktor
izraža v gramih HCB na tono proizvodne ali predelovalne
zmogljivosti HCB in
i) mejne vrednosti veljajo tudi za proizvodnjo kvintozena in teknazena, pri čemer se emisijski faktor izraža v gramih
HCB na tono proizvedenega ali uporabljenega kvintozena in
teknazena.

3991.

Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju
odpadnih vod

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih
vod
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo
živega srebra pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v
nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz določenih objektov
in naprav, kjer v industrijskem procesu uporabljajo ali proizvajajo živo srebro in njegove spojine (v nadaljnjem besedilu: živo srebro) ter odvajajo odpadno vodo, ki vsebuje živo
srebro, in sicer:
– mejne vrednosti živega srebra v odpadni vodi in
– dodatne pogoje za izvajanje trajnih meritev živega
srebra v odpadni vodi.
Za vprašanja o emisiji živega srebra v odpadne vode, ki
niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: ured-
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ba), za vprašanja obratovalnega monitoringa pa določbe za
odpadne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave v katerih se pridobiva, proizvaja ali se pri proizvodnji uporablja živo
srebro, in sicer pri:
– industrijskih postopkih, pri katerih se uporabljajo živosrebrovi katalizatorji,
– proizvodnji živosrebrovih katalizatorjev uporabnih v
proizvodnji vinilklorida,
– proizvodnji organskih in anorganskih živosrebrovih
spojin,
– proizvodnji primarnih baterij, ki vsebujejo živo srebro,
– regeneraciji živega srebra,
– pridobivanju in rafinaciji neželeznih kovin in
– obdelovanju strupenih odpadkov, ki vsebujejo živo
srebro,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira
onesnaževanja,
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesnaževanja in
– odpadna voda iz objektov in naprav za kloralkalno
elektrolizo.

Št.

bra v odpadni vodi presega mejno vrednost dnevne povprečne vrednosti koncentracije ali,
– mesečna povprečna vrednost koncentracije živega
srebra v odpadni vodi presega mejno vrednost mesečne
povprečne vrednosti koncentracije ali,
– dnevni emisijski faktor presega mejno vrednost dnevnega emisijskega faktorja ali,
– mesečni emisijski faktor presega mejno vrednost mesečnega emisijskega faktorja ali
– je količnik med mesečno količino uporabljenega v
viru onesnaževanja in količino odpadne vode, odvedene v
istem obdobju, večji od mejne vrednosti mesečne povprečne vrednosti koncentracije živega srebra v odpadni vodi.
Če upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja nima dokazil o mesečni količini živega srebra uporabljenega v viru
onesnaževanja, se mesečna količina živega srebra določi
na podlagi uporabljene količine živega srebra, ki bi jo vir
onesnaževanja v tem obdobju uporabil pri obratovanju z
največjo zmogljivostjo.
8. člen
Dnevna povprečna vrednost koncentracije živega srebra v odpadni vodi iz prejšnjega člena se izračuna na podlagi rezultatov analize reprezentativnega vzorca 24-urnega
vzorčenja, oziroma vzorčenja v času obratovanja vira onesnaževanja.
Mesečna povprečna vrednost koncentracije živega srebra v odpadni vodi se izračuna na naslednji način:
n

Kme sec =

4. člen
Mejne vrednosti koncentracije živega srebra v odpadni
vodi iz virov onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v
kanalizacijo, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).
5. člen
Mejne vrednosti za živo srebro iz priloge 1 so določene
tudi z mejnimi vrednostmi emisijskega faktorja.
Emisijski faktor je razmerje med količino živega srebra
v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem
dnevu (v nadaljnjem besedilu: dnevni emisijski faktor) ali
enem mesecu (v nadaljnjem besedilu: mesečni emisijski
faktor) in količino živega srebra, ki bi jo vir onesnaževanja
pridobil, proizvedel ali za proizvodnjo uporabil v enakem
obdobju pri največji obratovalni zmogljivosti.
Emisijski faktor se izraža v gramih živega srebra na
kilogram pridobljenega, proizvedenega ali za proizvodnjo
uporabljenega (v nadaljnjem besedilu: uporabljenega) živega srebra.
6. člen
Emisija živega srebra se določa na iztoku odpadne
vode iz vira onesnaževanja.
Če se odpadna voda iz enega ali več virov onesnaževanja čisti na isti čistilni napravi, ki je namenjena odstranjevanju živega srebra iz odpadne vode, se emisija živega srebra
iz odpadne vode brez razredčevanja, določa na iztoku te
čistilne naprave.
7. člen
Vir onesnaževanja čezmerno obremenjuje okolje, če:
– dnevna povprečna vrednost koncentracije živega sre-
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K dnevna, i
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– mesečna povprečna vrednost koncentracije živega srebra v odpadni vodi,
– dnevna povprečna vrednost koncentracije živega srebra v odpadni vodi i-tega
dne v mesecu, za katerega velja izračun
mesečne povprečne vrednosti,
– količina odpadne vode odvedene v
i-tem dnevu,
– zaporedna številka dneva v mesecu, za
katerega velja izračun mesečne povprečne vrednosti.

Dnevna količina živega srebra v odpadni vodi se izračuna kot zmnožek dnevne povprečne vrednosti koncentracije
iz prvega odstavka tega člena ter količine odpadne vode, ki
se je odvedla v dnevu.
Mesečna količina živega srebra v odpadni vodi se izračuna kot vsota vseh dnevnih količin živega srebra iz prejšnjega odstavka v obdobju meseca.
Letna količina živega srebra v odpadni vodi se izračuna
kot vsota vseh mesečnih količin živega srebra v koledarskem letu.
Če se letne količine živega srebra iz prejšnjega stavka
ne morejo izračunati na podlagi rezultatov meritev obratovalnega monitoringa, za letno količino živega srebra šteje letna
količina vsega uporabljenega živega srebra v viru onesnaževanja.
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9. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora v okviru
obratovalnega monitoringa za določitev koncentracije živega srebra v odpadni vodi in emisijskega faktorja izvajati trajne meritve v času obratovanja vira onesnaževanja.
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da so v poročilu o trajnih meritvah živega srebra v odpadnih vodah, izdelanim v skladu s pravilnikom, navedeni
tudi podatki in priložena dokazila o količini uporabljenega
živega srebra v viru onesnaževanja.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
lahko trajne meritve v okviru obratovalnega monitoringa izvajajo le en dan v posameznem mesecu, v času največjega
obremenjevanja vira onesnaževanja z živim srebrom, če letna količina živega srebra, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo obsega manj kot
0,35 kg.

12. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi
odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo
prejšnjega člena v soglasju k sanacijskemu programu določi
tudi količino živega srebra, ki se jo v času izvajanja programa
letno lahko izpusti z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine
živega srebra iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni
del sanacijskega programa.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.

Št. 353-14/99-1
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije

11. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po njeni uveljavitvi.

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

PRILOGA 1
Tabela 1: Mejne vrednosti za živo srebro v odpadni vodi iz virov onesnaževanja
Industrijska dejavnost

Proizvodnja pri kateri se pri industrijskem
postopku uporabljajo živosrebrovi katalizatorji:
– pri proizvodnji vinilklorida (*)
– pri drugih postopkih

Mejne vrednosti koncentracije
živega srebra
(mg/l)
dnevna
mesečna
povprečna
povprečna
vrednost
vrednost
koncentracije koncentracije

Mejne vrednosti
emisijskega faktorja
(g/kg)
dnevni
mesečni
emisijski
emisijski
faktor
faktor

0,1
0,1

0,05
0,05

0,2
10,0

0,1
5,0

Proizvodnja živosrebrovih katalizatorjev
uporabnih pri proizvodnji vinilklorida

0,1

0,05

1,4

0,7

Proizvodnja organskih
in anorganskih živosrebrovih
spojin (razen proizvodov omenjenih
v prejšnji dejavnosti)

0,1

0,05

0,1

0,05

Proizvodnja primarnih baterij,
ki vsebujejo živo srebro

0,1

0,05

0,06

0,03

0,1
0,1

0,05
0,05

–
–

–
–

0,1

0,05

–

–

Proizvodnja neželeznih kovin:
– naprave za regeneracijo živega srebra
– pridobivanje in rafinacija neželeznih kovin
Obdelovanje strupenih odpadkov,
ki vsebujejo živo srebro

* Pri proizvodnji vinilklorida z uporabo živosrebrovih katalizatorjev se emisijski faktor izraža v gramih živega srebra na tono proizvodne zmogljivosti
vinilklorida.
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3992.

Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih
vod

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo
kadmija pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz določenih objektov in naprav, kjer v industrijskem procesu uporabljajo ali proizvajajo
kadmij ali njegove spojine (v nadaljnjem besedilu: kadmij) ter
odvajajo odpadno vodo, ki vsebuje kadmij, in sicer:
– mejne vrednosti kadmija v odpadni vodi in
– dodatne pogoje za izvajanje trajnih meritev kadmija v
odpadni vodi.
Za vprašanja o emisiji kadmija v odpadne vode, ki niso
urejena s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št.35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba),
za vprašanja obratovalnega monitoringa pa določbe za odpadne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave, v
katerih se pridobiva, proizvaja ali se pri proizvodnji uporablja
kadmij, in sicer pri:
– proizvodnji kadmija in neželeznih kovin, pridobivanju
cinka iz rud ter rafinaciji svinca in cinka,
– proizvodnji kadmijevih spojin,
– proizvodnji pigmentov, ki vsebujejo kadmij,
– proizvodnji stabilizatorjev, ki vsebujejo kadmij,
– proizvodnji primarnih in sekundarnih baterij, ki vsebujejo kadmij,
– galvanski obdelavi pri kateri se uporablja kadmij ali
njegove spojine in
– proizvodnji fosforjeve kisline ter proizvodnjo fosfatnih
gnojil iz fosfatne rude,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira
onesnaževanja in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesnaževanja.

Št.
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Emisijski faktor je razmerje med količino kadmija v
odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem
dnevu (v nadaljnjem besedilu: dnevni emisijski faktor) ali
enem mesecu (v nadaljnjem besedilu: mesečni emisijski
faktor) in količino kadmija, ki bi jo vir onesnaževanja pridobil,
proizvedel ali za proizvodnjo uporabil v enakem obdobju pri
največji obratovalni zmogljivosti.
Emisijski faktor se izraža v gramih kadmija na kilogram
pridobljenega, proizvedenega ali za proizvodnjo uporabljenega (v nadaljnjem besedilu: uporabljenega) kadmija.
6. člen
Emisija kadmija se določa na iztoku odpadne vode iz
vira onesnaževanja.
Če se odpadna voda iz enega ali več virov onesnaževanja čisti na isti čistilni napravi, ki je namenjena odstranjevanju kadmija iz odpadne vode, se emisija kadmija iz odpadne vode brez razredčevanja, določa na iztoku te čistilne naprave.
7. člen
Vir onesnaževanja čezmerno obremenjuje okolje, če:
– dnevna povprečna vrednost koncentracije kadmija v
odpadni vodi presega mejno vrednost dnevne povprečne
vrednosti koncentracije ali
– mesečna povprečna vrednost koncentracije kadmija
v odpadni vodi presega mejno vrednost mesečne povprečne vrednosti koncentracije ali
– dnevni emisijski faktor presega mejno vrednost dnevnega emisijskega faktorja ali
– mesečni emisijski faktor presega mejno vrednost
mesečnega emisijskega faktorja ali
– je količnik med mesečno količino kadmija uporabljenega v viru onesnaževanja in količino odpadne vode odvedene v istem obdobju večji od mejne vrednosti mesečne
povprečne vrednosti koncentracije kadmija v odpadni vodi.
Če upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja nima dokazil o mesečni količini kadmija, uporabljenega v viru onesnaževanja, se mesečna količina kadmija določi na podlagi količine uporabljenega kadmija, ki bi jo vir onesnaževanja v tem obdobju uporabil pri obratovanju z največjo zmogljivostjo.
8. člen
Dnevna povprečna vrednost koncentracije kadmija v
odpadni vodi iz prejšnjega člena se izračuna na podlagi
rezultatov analize reprezentativnega vzorca 24-urnega vzorčenja oziroma vzorčenja v času obratovanja vira onesnaževanja.
Mesečna povprečna vrednost koncentracije kadmija v
odpadni vodi se izračuna na naslednji način:
n

K me sec =
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n
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4. člen
Mejne vrednosti koncentracije kadmija v odpadni vodi
iz virov onesnaževanja za iztok neposredno v vode in kanalizacijo, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe (v
nadaljnjem besedilu: priloga 1).
5. člen
Mejne vrednosti za kadmij so v prilogi 1 določene tudi z
mejnimi vrednostmi emisijskega faktorja.

i =1

kjer je:
Kmesec
K dnevna, i

– mesečna povprečna vrednost koncentracije kadmija v odpadni vodi,
– dnevna povprečna vrednost koncentracije
kadmija v odpadni vodi i-tega dne v mesecu,
za katerega velja izračun mesečne povprečne vrednosti,
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– količina odpadne vode odvedene v i-tem
dnevu,
– zaporedna številka dneva v mesecu, za katerega velja izračun mesečne povprečne vrednosti.

Dnevna količina kadmija v odpadni vodi se izračuna kot
zmnožek dnevne povprečne vrednosti koncentracije iz prvega odstavka tega člena ter količine odpadne vode, ki se je
odvedla v dnevu.
Mesečna količina kadmija v odpadni vodi se izračuna
kot vsota vseh dnevnih količina kadmija iz prejšnjega odstavka v obdobju meseca.
Letna količina kadmija v odpadni vodi se izračuna kot
vsota vseh mesečnih količin kadmija v koledarskem letu.
Če se letne količine kadmija iz prejšnjega odstavka ne
morejo izračunati na podlagi rezultatov meritev obratovalnega monitoringa, se za letno količino kadmija šteje letna
količina vsega uporabljenega kadmija v viru onesnaževanja.
9. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora v okviru
obratovalnega monitoringa za določitev koncentracije kadmija v odpadni vodi in emisijskega faktorja izvajati trajne
meritve v času obratovanja vira onesnaževanja.
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da so v poročilu o trajnih meritvah kadmija v odpadnih
vodah, izdelanim v skladu s pravilnikom, navedeni tudi podatki in priložena dokazila o količini uporabljenega kadmija v
viru onesnaževanja.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
lahko trajne meritve v okviru obratovalnega monitoringa izvajajo le en dan v posameznem mesecu, v času največjega
obremenjevanja vira onesnaževanja s kadmijem, če:
– letna količina kadmija, izpuščenega z odvajanjem
odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo obsega
manj kot 2,0 kg in

– pri objektih in napravah galvanske obdelave, skupni
volumen kadi za elektrolitsko kopel ne presega 0,5 m3.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
11. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po njeni uveljavitvi .
12. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi
odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo
prejšnjega člena v soglasju k sanacijskemu programu določi
tudi količino kadmija, ki se jo v času izvajanja programa
letno lahko izpusti z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine
kadmija iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del
sanacijskega programa.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-13/99-1
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

PRILOGA 1
Tabela 1: Mejne vrednosti za kadmij v odpadni vodi iz virov onesnaževanja
Industrijska dejavnost

Proizvodnja kadmija in neželeznih kovin,
pridobivanje cinka iz rud
ter rafinaciji svinca in cinka

Mejne vrednosti koncentracije
kadmija
(mg/l)
dnevna
mesečna
povprečna
povprečna
vrednost
vrednost
koncentracije koncentracije
0,4
0,2

Mejne vrednosti
emisijskega faktorja
(g/kg)
dnevni
mesečni
emisijski
emisijski
faktor
faktor
–

–

Proizvodnja kadmijevih spojin

0,4

0,2

1,0

0,5

Proizvodnja pigmentov, ki vsebujejo kadmij

0,4

0,2

0,6

0,3

Proizvodnja stabilizatorjev, ki vsebujejo kadmij

0,4

0,2

1,0

0,5

Proizvodnja primarnih
in sekundarnih baterij, ki vsebujejo kadmij

0,4

0,2

3,0

1,5

Galvanska obdelava pri kateri se uporablja kadmij
ali njegove spojine

0,2

0,2

0,3

0,3

Uradni list Republike Slovenije
Industrijska dejavnost

Proizvodnja fosforjeve kisline
in/ali fosfatnih gnojil iz fosfatne rude *
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Mejne vrednosti koncentracije
kadmija
(mg/l)
dnevna
mesečna
povprečna
povprečna
vrednost
vrednost
koncentracije koncentracije
–
–

Mejne vrednosti
emisijskega faktorja
(g/kg)
dnevni
mesečni
emisijski
emisijski
faktor
faktor
1,0

1,0

* Pri proizvodnji fosforjeve kisline in/ali fosfatnih gnojil iz fosfatne rude se emisijski faktor izraža v gramih kadmija na tono proizvodne zmogljivosti
fosforjeve kisline in/ali fosfatnih gnojil.

3993.

Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih
ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov
pri odvajanju odpadnih vod
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo
nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda)
iz določenih objektov in naprav, v katerih se proizvajajo ali
uporabljajo nevarni halogenirani ogljikovodiki, in sicer:
– mejne vrednosti nevarnih halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi,
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije
nevarnih halogeniranih ogljikovodikov,
– program posebnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu:
program) za zmanjševanje onesnaževanja z nevarnimi halogeniranimi ogljikovodiki iz virov onesnaževanja in
– dodatne pogoje za izvajanje trajnih meritev nevarnih
halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to
uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba) in posebni
predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda za posamezne vire onesnaževanja, za vprašanja obratovalnega monitoringa pa določbe za odpadne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
35/96, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Nevarni halogenirani ogljikovodiki so tetraklorometan, HCB, triklorometan, HCBD, EDC, TRI, PER in TCB.
2. Tetraklorometan je CCl4.
3. HCB je C6Cl6, heksaklorobenzen.
4. Triklorometan je CHCl3.
5. HCBD je C4Cl6, heksakloro-1,3-butadien.
6. EDC je C2H4Cl2, 1,2-dikloroetan.

7. TRI je C2HCl3, trikloroeten.
8. PER je C2Cl4, tetrakloroeten.
9. TCB so naslednje izomere:
– 1,2,3-triklorobenzen,
– 1,2,4-triklorobenzen,
– 1,3,5-triklorobenzen in
– tudi tehnični TCB, ki obstaja kot mešanica vseh treh
izomer in lahko vsebuje majhne količine dikloro in tetraklorobenzena.
3. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave, v
katerih se proizvajajo ali se pri proizvodnji uporabljajo nevarni halogenirani ogljikovodiki, in sicer pri:
1. proizvodnji tetraklorometana s postopkom perkloriranja,
2. proizvodnji kloriranih metanov iz metanola in s kloriranjem metana,
3. uporabi tetraklorometana, triklorometana in PER pri
proizvodnji kloriranih fluoroogljikov,
4. uporabi tetraklorometana, triklorometana kot topila,
5. uporabi HCB in HCBD pri proizvodnji PER in tetraklorometana s postopkom perkloriranja,
6. uporabi HCB in HCBD pri proizvodnji TRI in/ali PER
z drugimi postopki,
7. uporabi HCB in HCBD v predelovalni dejavnosti, in
sicer pri:
– uporabi HCB pri proizvodnji klora s kloralkalno elektrolizo z grafitnimi elektrodami,
– uporabi HCB pri proizvodnji gume in gumenih izdelkov,
– uporabi HCB pri proizvodnji proizvodnjo pirotehničnih sredstev,
– uporabi HCB pri proizvodnji vinilklorida in
– uporabi HCBD pri različnih proizvodnih dejavnostih
za tehnične namene.
8. proizvodnji klorometanov iz metanola ali kombinacije metana in metanola,
9. proizvodnji klorometanov s kloriranjem metana,
10. uporabi triklorometana v predelovalni dejavnosti, in
sicer pri:
– uporabi triklorometana pri proizvodnji monomer vinilklorida, ki temelji na postopku pirolize dikloroetana,
– uporabi triklorometana pri beljenju papirne kaše.
11. proizvodnji EDC brez predelave ali uporabe na
istem mestu,
12. proizvodnji, predelavi ali uporabi EDC na istem
mestu,
13. predelavi EDC v različne spojine razen v vinilklorid,
14. uporabi EDC, TRI in PER pri razmaščevanju kovin,

Stran

12942 / Št. 84 / 15. 10. 1999

15. uporabi EDC kot topila, kadar ta ni na istem mestu
kot proizvodnja EDC,
16. uporabi EDC pri proizvodnji ionskih izmenjevalcev,
17. proizvodnji TRI in PER,
18. uporabi TRI in PER kot topila za suho čiščenje ali
kot sredstva za odstranjevanje maščob in vonjav,
19. proizvodnji tetraklorometana in PER,
20. proizvodnji TCB s postopkom dehidrokloriranja
HCH in/ali predelavo TCB,
21. proizvodnji in/ali predelavo klorobenzenov s postopkom kloriranja benzena in
22. uporabi TCB kot topila ali kot pospeševalca barvanja v tekstilni industriji ali kot sestavine pri proizvodnji transformatorskih olj.
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
4. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov in razvijalcev pare
znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira
onesnaževanja,
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesnaževanja,
– odpadna voda iz objektov in naprav za proizvodnjo in
predelavo HCB v fitofarmacevtska sredstva in
– odpadna voda iz objektov in naprav za proizvodnjo in
preoblikovanje fitofarmacevtskih sredstev.
5. člen
Mejne vrednosti koncentracije nevarnih halogeniranih
ogljikovodikov v odpadni vodi iz vira onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo, so določene v
prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

Uradni list Republike Slovenije
mejno vrednost dnevne povprečne vrednosti koncentracije ali,
– mesečna povprečna vrednost koncentracije posameznega nevarnega halogeniranega ogljikovodika v odpadni vodi presega mejno vrednost mesečne povprečne vrednosti koncentracije ali,
– dnevni emisijski faktor presega mejno vrednost dnevnega emisijskega faktorja ali,
– mesečni emisijski faktor presega mejno vrednost mesečnega emisijskega faktorja ali
– je količnik med mesečno količino posameznega nevarnega halogeniranega ogljikovodika, uporabljenega v viru
onesnaževanja in količino odpadne vode odvedene v istem
obdobju, večji od mejne vrednosti mesečne povprečne vrednosti koncentracije tega nevarnega ogljikovodika v odpadni
vodi.
Če upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja nima dokazil o mesečni količini za posamezen nevaren halogeniran
ogljikovodik, proizveden ali uporabljen v viru onesnaževanja, se mesečna količina nevarnega halogeniranega ogljikovodika določi na podlagi proizvedene ali uporabljene količine nevarnega halogeniranega ogljikovodika, ki bi jo vir onesnaževanja v tem obdobju proizvedel ali uporabil pri obratovanju z največjo zmogljivostjo.
9. člen
Dnevna povprečna vrednost koncentracije nevarnih halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi se izračuna na
podlagi rezultatov analize reprezentativnega vzorca 24 urnega vzorčenja.
Mesečna povprečna vrednost koncentracije nevarnih
halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi se izračuna na
naslednji način:
n

6. člen
Mejne vrednosti nevarnih halogeniranih ogljikovodikov
so v prilogi 1 določene tudi z mejnimi vrednostmi emisijskega faktorja.
Emisijski faktor je razmerje med količino nevarnega
halogeniranega ogljikovodika v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu (v nadaljnjem besedilu:
dnevni emisijski faktor) ali enem mesecu (v nadaljnjem besedilu: mesečni emisijski faktor) in količino nevarnega halogeniranega ogljikovodika, ki bi jo vir onesnaževanja proizvedel,
predelal oziroma uporabil v enakem obdobju pri največji
proizvodni zmogljivosti.
Emisijski faktor se izraža v gramih nevarnih halogeniranih ogljikovodikov na tono proizvedenega, predelanega ali
uporabljenega (v nadaljnjem besedilu: uporabljenega) nevarnega halogeniranega ogljikovodika.
7. člen
Emisija nevarnih halogeniranih ogljikovodikov se določa na iztoku odpadne vode iz vira onesnaževanja.
Če se odpadna voda iz enega ali več virov onesnaževanja čisti na isti čistilni napravi, ki je namenjena odstranjevanju nevarnih halogeniranih ogljikovodikov iz odpadne vode, se emisija nevarnih halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi brez razredčevanja, določa na iztoku te čistilne
naprave.
8. člen
Vir onesnaževanja čezmerno obremenjuje okolje, če:
– dnevna povprečna vrednost koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika v odpadni vodi presega

Kme sec =

∑K

dnevna ,i

× Vi

i =1

n

∑V

i

i =1

kjer je:
Kmesec

– mesečna povprečna vrednost koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika v
odpadni vodi,
– dnevna povprečna vrednost koncentraK dnevna, i
cije nevarnega halogeniranega ogljikovodika
v odpadni vodi i-tega dne v mesecu, za katerega velja izračun mesečne povprečne vrednosti,
– količina odpadne vode odvedene v i-tem
Vi
dnevu,
i
– zaporedna številka dneva v mesecu, za katerega velja izračun mesečne povprečne vrednosti.
Dnevna količina nevarnega halogeniranega ogljikovodika v odpadni vodi se izračuna kot zmnožek dnevne povprečne vrednosti koncentracije iz prvega odstavka tega člena ter količine odpadne vode, ki se je odvedla v dnevu.
Mesečna količina nevarnega halogeniranega ogljikovodika v odpadni vodi se izračuna kot vsota vseh dnevnih
količin nevarnega halogeniranega ogljikovodika v obdobju
meseca.

Uradni list Republike Slovenije
Letna količina nevarnega halogeniranega ogljikovodika v
odpadni vodi se izračuna kot vsota vseh mesečnih količin
nevarnega halogeniranega ogljikovodika v koledarskem letu.
Če se letna količina nevarnega halogeniranega ogljikovodika ne more izračunati na podlagi rezultatov meritev obratovalnega monitoringa, se za letno količino te nevarne snovi
šteje njena letna količina, ki je bila uporabljena v viru onesnaževanja.
10. člen
Določbe 5., 6. in 8. člena te uredbe ne veljajo za vir
onesnaževanja, pri katerem se uporablja:
– EDC kot topilo ali za razmaščevanje kovin in letna
količina nevarnega halogeniranega ogljikovodika v odpadni
vodi ne presega 30 kg, vir onesnaževanja pa ni na istem
mestu kot proizvodnja EDC,
– TRI in PER kot topilo za suho čiščenje ali kot sredstvo za odstranjevanje maščob in vonjav in letna količina
nevarnega halogeniranega ogljikovodika v odpadni vodi ne
presega 30 kg in
– TCB kot topilo ali pospeševalec barvanja v tekstilni
industriji ali kot sestavina pri proizvodnji transformatorskih
olj.
Za vprašanja o mejnih vrednostih in ugotavljanju čezmernega onesnaževanja se za vire onesnaževanja iz prejšnjega odstavka uporabljajo predpisi iz drugega odstavka
1. člena te uredbe.
11. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora izvajati
posebne ukrepe za zmanjšanje obremenjevanja okolja z
odpadnimi vodami, ki vsebujejo nevarne halogenirane ogljikovodike.
Posebni ukrepi iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– uporaba sinteznih postopkov z velikim izkoristkom
snovi in energije z najugodnejšim vodenjem reakcije ter
optimalnim krmiljenjem strojev in naprav,
– uporaba proizvodnih postopkov, kateri dopuščajo največjo stopnjo recikliranja in ponovno uporabo uporabljenih
surovin, delovnih ali pomožnih snovi oziroma prehod na take
postopke,
– uporaba delovnih in pomožnih snovi, ki vsebujejo
čim manj nevarnih sestavin in povzročajo čim manjše motnje
v postopku čiščenja odpadne vode oziroma njihovo nadomeščanje z manj nevarnimi snovmi, ki so biološko bolj razgradljive,
– kroženje ali večkratna uporaba procesne vode, po
potrebi tudi z vmesnim čiščenjem in ločevanje manj obremenjenih delnih tokov odpadne vode od močno obremenjenih,
bodisi za nadaljnjo uporabo ali za ločeno odstranjevanje,
– uporaba postopkov varčevanja z vodo pri pralnih in
čistilnih procesih, kot so protitočno pranje, kroženje pralne
vode in visokotlačni čistilni postopki,
– prednostna uporaba površinskih kondenzatorjev za
posredno hlajenje procesnih par ali tekočih organskih
snovi,
– prednostna uporaba brezvodnih postopkov pri čiščenju odpadnega zraka,
– predelava matičnih lužnic za ponovno snovno in termično uporabo sestavin,
– uporaba zadrževalnih bazenov za izravnavo količin
odpadne vode na izpustu,
– uporaba fizikalno-kemičnih ali bioloških postopkov
ter njihovih kombinacij za čiščenje odpadne vode in
– drugi tehnološki ukrepi, kateri vodijo k zmanjševanju
obremenjevanja okolja z odpadno vodo, ki vsebuje nevarne
halogenirane ogljikovodike.
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12. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) predložiti vsake štiri leta v potrditev program z
ukrepi iz prejšnjega člena za obdobje štirih let. Predložen
program mora za vsako leto posebej vsebovati:
– podroben opis posameznega posebnega ukrepa ali
drugih tehnoloških ukrepov iz 11. člena,
– oceno o zmanjšanju obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami, ki vsebujejo nevarne klorirane ogljikovodike,
– vrsto in letno količino proizvedenih ali uporabljenih
nevarnih kloriranih ogljikovodikov v viru onesnaževanja in
– vrsto in letno količino z odpadnimi vodami odvedenih
nevarnih kloriranih ogljikovodikov iz vira onesnaževanja.
13. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora v okviru
obratovalnega monitoringa za določitev koncentracije nevarnih halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi in emisijskega faktorja izvajati trajne meritve v času obratovanja vira
onesnaževanja.
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da so v poročilu, o trajnih meritvah nevarnih halogeniranih ogljikovodikov v odpadnih vodah, izdelanim v skladu s
pravilnikom, navedeni tudi podatki in priložena dokazila o
vrsti in količini uporabljenih nevarnih halogeniranih ogljikovodikov v viru onesnaževanja.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se
lahko trajne meritve v okviru obratovalnega monitoringa izvajajo le en dan v posameznem mesecu, in sicer v času
največje obremenitve vira onesnaževanja z nevarnimi halogeniranimi ogljikovodiki, če:
– letna količina tetraklorometana, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo ne
presega 30,0 kg,
– letna količina HCB, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo ne presega
1,0 kg.
– letna količina HCBD, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo ne presega
1,0 kg,
– letna količina triklorometana, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo ne
presega 30,0 kg,
– letna količina EDC, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo ne presega
30,0 kg,
– letna količina TRI, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo ne presega
30,0 kg,
– letna količina PER, izpuščenega z odvajanjem odpadne vode neposredno v vode ali kanalizacijo ne presega
30,0 kg,
Ne glede na določbe iz prejšnjih odstavkov tega člena
se za vprašanja obratovalnega monitoringa vira onesnaževanja iz prvega odstavka 10. člena te uredbe uporabljajo določbe pravilnika.
14. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da so v poročilu o obratovalnem monitoringu odpadnih
voda, navedeni tudi podatki in priložena dokazila o izvajanju
programa iz 12. člena te uredbe.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
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16. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja ministrstvu
prvič predložijo programov ukrepov iz 12. člena do 30. 6.
2000.
17. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi
odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo
prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu določi tudi količino nevarnih halogeniranih ogljikovodikov in drugih nevarnih snovi, ki se jo v času izvajanja programa letno
lahko izpusti z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali
neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih halogeniranih ogljikovodikov in drugih nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na
podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-16/99-1
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

PRILOGA 1
Tabela 1: Mejne vrednosti nevarnih halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi iz vira onesnaževanja posameznih
industrijskih dejavnosti.
Nevarni
halogenirani
ogljikovodiki

Tetrakloro
metan
(CCl4)

Heksakloro
benzen
(HCB)

Heksakloro1,3-butadien
(HCBD)

Industrijska dejavnost

Mejne vrednosti koncentracije
nevarnega halogeniranega
ogljikovodika
(mg/l)
dnevna
mesečna
povprečna
povprečna
vrednost
vrednost
koncentracije koncentracije

Proizvodnja tetraklorometana
s postopkom perkloriranja:
(a1,a2)
– s postopkom pranja
– brez postopka pranja
Proizvodnja klorometanov
iz metanola in s kloriranjem
metana (vključno z
visokotlačno elektrolitsko
generacijo klora) (a1,a3)
Proizvodnja kloriranih
fluoroogljikov (a1)
Uporaba tetraklorometana
kot topila (a1)
Proizvodnja PER in
tetraklorometana s postopkom
perkloriranja (b1,b2)
Proizvodnja TRI in/ali PER
z drugimi postopki (b1,b3)
Uporaba HCB v predelovalni
dejavnosti (b1, b4)
Proizvodnja PER
in tetraklorometana s postopkom
perkloriranja (c1,c2)
Proizvodnja TRI in/ali PER
z drugimi postopki (c1,c3)
Uporaba HCBD pri različnih
predelovalnih dejavnostih
za tehnične namene (c1)

Mejne vrednosti
emisijskega faktorja
(g/t)
dnevni
emisijski
faktor

mesečni
emisijski
faktor

3,0
3,0
3,0

1,5
1,5
1,5

80,0
5,0
20,0

40,0
2,5
10,0

0,1

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

2,0

1,0

20,0

10,0

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

0,1

0,1

–

–
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Nevarni
halogenirani
ogljikovodiki

Triklorometan
(CHCl3)

1,2-dikloroetan
(EDC)

Trikloroeten
(TRI)

Tetrakloroeten
(PER)

Triklorobenzen
(TCB)

Industrijska dejavnost

Št.
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Mejne vrednosti koncentracije
nevarnega halogeniranega
ogljikovodika
(mg/l)
dnevna
mesečna
povprečna
povprečna
vrednost
vrednost
koncentracije koncentracije
2,0
1,0

Proizvodnja klorometanov
iz metanola ali kombinacije
metana in metanola (d1,d2)
Proizvodnja klorometanov
s kloriranjem metana (d1,d3)
Proizvodnja kloriranih
fluoroogljikov (d1)
Uporaba triklorometana
kot topila (d1)
Uporaba triklorometana
v predelovalni dejavnosti (d1)
Proizvodnja EDC brez predelave
ali uporabe na istem mestu
(e1,e2,e3)
Proizvodnja, predelava
ali uporaba EDC na istem
mestu (e1,e2,e4)
Predelava EDC v različne spojine
razen v vinilklorid (e1,e5,e6)
Uporaba EDC
za razmaščevanje kovin
ali kot topila (e1)
Uporaba EDC
v proizvodnji ionskih
izmenjevalcev (e1)
Proizvodnja TRI in PER
(f1,f2,f3)
Uporaba TRI
za razmaščevanje kovin
ali kot topila za suho čiščenje
ali kot sredstva za odstranjevanje
maščob in vonjav (f1)
Proizvodnja TRI in PER
(g1,g2,g3)
Proizvodnja tetraklorometana
in PER (g1,g3,g4)
Uporaba PER
za razmaščevanje kovin
ali kot topila za suho čiščenje
ali kot sredstva za odstranjevanje
maščob in vonjav (g1)
Proizvodnja kloriranih
fluoroogljikov (g1)
Proizvodnja TCB
s postopkom dehidrokloriranja
HCH in/ali predelava
TCB (h1,h2,h3)
Proizvodnja in/ali predelava
klorobenzenov s postopkom
kloriranja benzena (h1,h4,h5)

Mejne vrednosti
emisijskega faktorja
(g/t)
dnevni
emisijski
faktor

mesečni
emisijski
faktor

20,0

10,0

2,0

1,0

15,0

7,5

0,1

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

2,5

1,25

5,0

2,5

5,0

2,5

10,0

5,0

2,0

1,0

5,0

2,5

0,2

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

1,0

0,5

5,0

2,5

0,2

0,1

–

–

1,0

0,5

5,0

2,5

2,5

1,25

5,0

2,5

0,2

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

2,0

1,0

20,0

10,0

0,1

0,05

1,0

0,5
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Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a1) mejne vrednosti koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika, so izražene v miligramih tetraklorometana na liter odpadne vode,
a2) pri proizvodnji tetraklorometana s postopkom perkloriranja se emisijski faktor izraža v gramih tetraklorometana na tono celotne proizvodne zmogljivosti tetraklorometana
in PER,
a3) pri proizvodnji klorometanov s postopkom kloriranja metanov in iz metanola se emisijski faktor izraža v gramih
tetraklorometana na tono celotne proizvodne zmogljivosti
klorometanov,
b1) mejne vrednosti koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika, so izražene v miligramih HCB na liter
odpadne vode,
b2) pri proizvodnji PER in tetraklorometana s postopkom perkloriranja se emisijski faktor izraža v gramih HCB na
tono celotne proizvodne zmogljivosti PER in tetraklorometana,
b3) pri proizvodnji TRI in/ali PER z drugimi postopki se
emisijski faktor izraža v gramih HCB na tono celotne proizvodne zmogljivosti TRI in PER,
b4) pri uporabi HCB v predelovalni dejavnosti se emisijski faktor izraža v gramih HCB na tono predelovalne zmogljivosti HCB,
c1) mejne vrednosti koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika, so izražene v miligramih HCBD na
liter odpadne vode,
c2) pri proizvodnji PER in tetraklorometana s postopkom perkloriranja se emisijski faktor izraža v gramih HCBD
na tono celotne proizvodne zmogljivosti PER in tetraklorometana,
c3) pri proizvodnji TRI in PER z drugimi postopki se
emisijski faktor izraža v gramih HCBD na tono celotne proizvodne zmogljivosti TRI in PER,
d1) mejne vrednosti koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika, so izražene v miligramih triklorometana na liter odpadne vode,
d2) pri proizvodnji klorometanov iz metanola ali iz kombinacije metana in metanola se emisijski faktor izraža v gramih triklorometana na tono celotne proizvodne zmogljivosti
klorometanov,
d3) pri proizvodnji klorometanov s kloriranjem metana
in se emisijski faktor izraža v gramih triklorometana na tono
celotne proizvodne zmogljivosti klorometanov,
e1) mejne vrednosti koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika, so izražene v miligramih EDC na liter
odpadne vode,
e2) pri proizvodnji, EDC brez predelave ali uporabe na
istem mestu, kot tudi pri proizvodnji, predelavi in uporabi
EDC na istem mestu se emisijski faktor izraža v gramih EDC
na tono čiste proizvodne zmogljivosti EDC. Čista proizvodna
zmogljivost EDC vključuje del EDC, ki ni zreagiral do vinilklorida in je namenjen recikliranju in čiščenju EDC. Kadar
uporaba in predelava EDC pri proizvodnji, predelavi in uporabi EDC na istem mestu preseže čisto proizvodno zmogljivost EDC, potem se emisijski faktor izraža v gramih EDC na
tono celotne proizvodne in predelovalne zmogljivosti EDC.
e3) mejne vrednosti koncentracije EDC pri proizvodnji,
EDC brez predelave in uporabe na istem mestu so izražene
glede na specifično količino odpadne vode, ki je za to
industrijsko dejavnost 2 m3/tono čiste proizvodne zmogljivosti EDC,
e4) mejne vrednosti koncentracije in emisijskega faktorja EDC pri proizvodnji s predelavo in uporabo EDC na
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istem mestu se nanašajo tudi na vse notranje razpršene vire
in uporabo EDC kot topila za proizvodne namene. Mejne
vrednosti koncentracije EDC pri proizvodnji s predelavo in
uporabo EDC na istem mestu so izražene glede na specifično količino odpadne vode, ki je za to industrijsko dejavnost
2,5 m3/tono čiste proizvodne zmogljivosti EDC,
e5) mejne vrednosti koncentracije EDC pri predelavi
EDC v različne spojine razen v vinilklorid so izražene glede
na specifično količino odpadne vode, ki je za to industrijsko
dejavnost 2,5 m3/tono uporabljenega EDC,
e6) pri predelavi EDC v različne spojine razen v vinilklorid se emisijski faktor izraža v gramih EDC na tono uporabljenega EDC. Predelava EDC v različne spojine se nanaša
predvsem na proizvodnjo: 1,2-diaminoetana, poliamid etena, 1,1,1-trikloroetana, TRI in PER,
f1) mejne vrednosti koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika, so izražene v miligramih TRI na liter
odpadne vode,
f2) mejne vrednosti koncentracije TRI pri proizvodnji
TRI in PER so izražene glede na specifično količino odpadne vode, ki je za to industrijsko dejavnost 5,0 m3/tono
celotne proizvodne zmogljivosti TRI in PER,
f3) pri proizvodnji TRI in PER se emisijski faktor izraža v
gramih TRI na tono celotne proizvodne zmogljivosti TRI in
PER, medtem ko se pri obstoječo proizvodnjo s postopkom
dehidrokloriranja 1,1,2,2-tetrakloroetana celotna proizvodna zmogljivost izraža kot tretjina celotne proizvodne zmogljivosti TRI in PER,
g1) mejne vrednosti koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika, so izražene v miligramih PER na liter
odpadne vode,
g2) mejne vrednosti koncentracije PER pri proizvodnji
TRI in PER so izražene glede na specifično količino odpadne vode, ki je za to industrijsko dejavnost 5,0 m3/tono
celotne proizvodne zmogljivosti TRI in PER,
g3) pri proizvodnji TRI in PER in tudi pri proizvodnji
tetraklorometana in PER se emisijski faktor izraža v gramih
PER na tono celotne proizvodne zmogljivosti TRI in PER ali
na tono celotne proizvodne zmogljivosti tetraklorometana in
PER.
g4) mejne vrednosti koncentracije PER pri proizvodnji
tetraklorometana in PER so izražene glede na specifično
količino odpadne vode, ki je za to industrijsko dejavnost
2,0 m3/tono celotne proizvodne zmogljivosti tetraklorometana in PER,
h1) mejne vrednosti koncentracije nevarnega halogeniranega ogljikovodika, so izražene v miligramih TCB na liter
odpadne vode,
h2) mejne vrednosti koncentracije TCB pri proizvodnji
TCB s postopkom dehidrokloriranja HCH in/ali predelavo
TCB so izražene glede na specifično količino odpadne vode, ki je za to industrijsko dejavnost 10,0 m 3/tono proizvedenega ali predelanega TCB,
h3) pri proizvodnji TCB s postopkom dehidrokloriranja
HCH in/ali predelavo TCB se emisijski faktor izraža v gramih
TCB na tono celotne proizvodne zmogljivosti TCB,
h4) mejne vrednosti koncentracije TCB pri proizvodnji
in/ali predelavi klorobenzenov s postopkom kloriranja benzena so izražene glede na specifično količino odpadne vode, ki je za to industrijsko dejavnost 10,0 m 3/tono proizvedenih ali predelanih mono ali diklorobenzenov in
h5) pri proizvodnji in/ali predelavi klorobenzenov s postopkom kloriranja benzena se emisijski faktor izraža v gramih TCB na tono proizvedenih ali predelanih mono ali diklorobenzenov.

Uradni list Republike Slovenije

3994.

Št.

Odločba o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in
58/85) in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil
1
V odločbi o seznamu mamil (Uradni list RS, št. 5/98 in
69/98) se 1. točka dopolni z naslednjima zaporednima
številkama:
235. Dihidroetorfin

236. Remifentanil

Št. 515-05/97-3
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
3995.

630-10014 – izvrševanje proračuna RS, na katerega je
vlagatelj ob vložitvi zahtevka dolžan vplačati z zakonom določeno takso. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko
odobritve:
1. model
18
2. P1:
10995
3. P3:
7141998
4. P3:
00000099 (zadnji dve številki pomenita
oznako leta).”
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-165/99
Ljubljana, dne 11. oktobra 1999.

7,8 – dihidro-7- α- [1-( R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endoetanotetrahidrooripavin
1-(2-methoxycarbonyl-ethil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-karboksilne kisline metilni ester

2
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in drugega
odstavka 26. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) in 22. člena zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 78/99), izdaja minister za
finance

ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije
1. člen
V odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97) se v
3. členu spremeni in dopolni 22. točka, tako da se glasi:
“22. obvestilo o pravici do vložitve zahtevka za revizijo
in navedbo računa pri ministrstvu za finance, št. 50100-
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Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

3996.

Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega
zavoda Park Škocjanske jame

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96)
izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda
Park Škocjanske jame
1. člen
Ta odredba določa podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev, ki jih javni zavod Park Škocjanske jame (v
nadaljnjem besedilu: zavod) pridobiva iz vstopnin, donacij,
upravljanja z nepremičninami, koncesij in drugih virov, ter
merila, postopke, odločanje o razdeljevanju sredstev in nadzor nad njihovo namensko porabo v skladu z zakonom o
regijskem parku Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu:
zakon).
Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko namenjajo za
pospeševanje varstva in razvoja regijskega parka Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu: park), in sicer za:
1. dejavno varovanje naravne in kulturne dediščine,
2. ekološko sanacijo,
3. izplačevanje subvencij in dotacij fizičnim osebam –
lastnikom nepremičnin in
4. pospeševanje usklajenega razvoja parka.
2. člen
Dejavno varovanje naravne in kulturne dediščine zajema dejavnost, ki je usmerjena k ohranjanju ali izboljšanju
stanja naravnih znamenitosti, kulturnih spomenikov ter druge naravne in kulturne dediščine na območju parka.
Za dejavnost iz prejšnjega odstavka se šteje:
1. varovanje, izboljševanje ter obnova naravnih znamenitosti in naravne dediščine,
2. vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov in druge stavbne dediščine in
3. vzdrževanje in obnova krajine.
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3. člen
Ekološka sanacija je dejavnost, ki je potrebna zaradi
izvajanja sanacijskih ukrepov ali sanacijskih programov,
skladno s predpisi na področju varstva okolja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za ekološko sanacijo šteje tudi druga dejavnost, ki jo na lastno
pobudo izvajajo fizične ali pravne osebe z namenom zmanjševanja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi in energije
v tla, vodo ali zrak in zmanjševanja ustvarjanja odpadkov.

Javni razpis iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski zavoda ter vaške skupnosti.

4. člen
Dejavnosti, ki pospešujejo usklajeni razvoj parka, so
vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k razvoju parka in niso v
nasprotju s sprejetim programom varstva in razvoja parka,
zlasti pa turizem, gostinstvo, trgovina, tradicionalna obrt in
kmetijstvo.

11. člen
Javni razpis lahko vsebuje posebna merila za pridobitev sredstev, ki jih sprejme svet zavoda, kot naprimer:
1. stalno prebivališče na območju parka,
2. premoženjsko stanje prosilca in njegove družine v
primeru fizičnih oseb,
3. višino lastne udeležbe,
4. kreditno sposobnost prosilca.

5. člen
Do sredstev po tej odredbi so upravičeni:
1. zavod,
2. fizične osebe v primeru, če niso upravičene do odškodnine v skladu z zakonom in
3. druge fizične ali pravne osebe, če bodo sredstva
uporabile na območju parka.
6. člen
Okvirna višina sredstev se za namene iz te odredbe
določi v letnem finančnem načrtu zavoda.
Pri določitvi višine sredstev se prednostno upoštevajo
naloge zavoda, ki se nanašajo na 1., 2. in 4. točko drugega
odstavka 1. člena te odredbe in so določene v letnem
programu dela zavoda.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo biti v
finančnem načrtu določena sredstva za upravičence iz 2. in
3. točke prejšnjega člena.
7. člen
Sredstva, ki jih lahko pridobijo osebe iz 2. in 3. točke
5. člena te odredbe, so nepovratna in se dodeljujejo zlasti
za:
1. izdelavo projektne dokumentacije za poseg v prostor v višini najmanj 50% vrednosti dokumentacije,
2. nakup gradbenih materialov, tipičnih za krajevno
arhitekturo, kot na primer opečnate korce, jerte, kamnite
vence, kamnite skrle, kamnite tlake, lesenega ostrešja in
podobno,
3. nakup tehnične opreme ter sredstev, vezanih na
izvajanje odobrenih projektov,
4. storitve in druga dela, povezana z izvajanjem odobrenih projektov in
5. subvencioniranje obrestnih mer bančnih kreditov.
8. člen
Sredstva za subvencije in dotacije iz 3. točke drugega
odstavka 1. člena te odredbe se lahko namenijo le za obnovo, sanacijo ali vzdrževanje obstoječega stavbnega fonda.
Subvencije in dotacije iz prejšnjega odstavka lahko
pridobijo fizične osebe, ki so:
1. lastnice nepremičnine na območju parka,
2. predložile dovoljenje, ki je predpisano za nameravani poseg.
9. člen
Sredstva, ki jih lahko pridobijo osebe iz 2. in 3. točke
5. člena te odredbe, se dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa, ki ga pripravi zavod na podlagi finančnega načrta in
letnega programa varstva in razvoja parka.

10. člen
Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe
predpisov, ki urejajo način oddajanja subvencij, dotacij in
drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije,
razen če ni s to odredbo določeno drugače.

12. člen
Direktor zavoda na predlog komisije s sklepom odloči
o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.
O pritožbi zoper sklep odloči svet zavoda.
13. člen
Pogodbo o prejemu sredstev skleneta zavod in prejemnik in mora med drugim vsebovati naslednje sestavine:
1. ime in naslov fizične osebe oziroma firmo in sedež
pravne osebe,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višino dodeljenih sredstev,
4. način ter terminski plan izplačevanja sredstev,
5. terminski plan porabe sredstev,
6. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot
na primer:
- spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za
porabo vsake posamezne vrste sredstev,
- fazno poročilo o porabljenih sredstvih oziroma najmanj zaključno poročilo, ki mora v primeru obnove kulturne
dediščine vsebovati poročilo odgovornega konzervatorja,
7. določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi
sredstev prejeta sredstva vrniti zavodu skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
14. člen
Namensko porabo pogodbeno določenih sredstev nadzoruje zavod. Direktor zavoda lahko za nadzor pooblasti
usposobljene osebe izven zavoda.
15. člen
Svet zavoda v enem mesecu po uveljavitvi te odredbe s
sklepom določi višino razpoložljivih sredstev za plačilo že
opravljenih dejavnosti in posegov, ki ustrezajo pogojem in
merilom, določenim s to odredbo.
Javni razpis za izbor prejemnikov se objavi, ko minister
potrdi sklep iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-42/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

Uradni list Republike Slovenije
3997. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrušica

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrušica
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrušica, št. 05-11/95 z dne
7. 9. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1995 do
31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Hrušica na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrušica je izdelan v treh izvodih za
1075,54 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Postojna, v Občini Postojna, oziroma v katastrski
občini Bukovje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrušica je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 21, Postojna,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Hrušica.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-5/23-97
Ljubljana, dne 30. septembra 1999.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

3998.

Pravilnik o gorskih vodnikih

Na podlagi 25. člena zakona o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja minister za malo gospodarstvo in
turizem

Št.
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PRAVILNIK
o gorskih vodnikih
I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa:
– alpinistične izkušnje, potrebne za vključitev v usposabljanje za gorskega vodnika (7. člen, točka f. zakona o
gorskih vodnikih – v nadaljnjem besedilu: ZGV),
– sposobnosti kandidatov pred začetkom usposabljanja za gorskega vodnika (drugi odstavek 8. člena ZGV),
– vsebino tečajev ter način preskusa uspešnosti (peti
odstavek 9. člena ZGV),
– vsebino in obliko potrdila o uspešno opravljenem
strokovnem izpitu za gorskega vodnika (drugi odstavek 10.
člena ZGV),
– vsebino vloge za začetek usposabljanja kandidatov
za pripravnike za gorske vodnike (12. člen ZGV) in
– obliko znaka in vsebino izkaznice gorskega vodnika
(16. člen ZGV).
II. ALPINISTIČNE IZKUŠNJE, POTREBNE ZA VKLJUČITEV
V USPOSABLJANJE ZA GORSKEGA VODNIKA
2. člen
Kdor se želi vključiti v usposabljanje za gorskega vodnika, mora imeti naslednje alpinistične izkušnje:
a) kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti
najmanj 50 visokogorskih plezalnih vzponov, med njimi pa
najmanj 10 v skali, najmanj 10 v snegu in ledu in najmanj 10
v mešanem terenu. Eden izmed vseh vzponov mora biti
tehnično, fizično in psihično zelo zahteven. Najmanj 20
vzponov mora biti IV. težavnostne stopnje ali višjih od 500 m.
b) kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti
najmanj 20 smeri v skali težavnosti VI+.
c) imeti mora najmanj 15 celodnevnih visokogorskih
turnih smukov.
Pri vseh vzponih in turnih smukih se večkrat ponovljeni
vzponi in turni smuki štejejo le enkrat.
III. SPOSOBNOSTI KANDIDATOV PRED ZAČETKOM
USPOSABLJANJA ZA GORSKEGA VODNIKA
3. člen
Kandidati morajo biti sposobni:
a) v plezalnikih plezati skalne smeri VI. težavnostne
stopnje,
b) v gorskih čevljih s podplati iz rebraste gume plezati
skalne smeri V. težavnostne stopnje,
c) plezati v ledu z naklonom 50–60°,
č) smučati v vsakem snegu na vseh vrstah terena.
IV. VSEBINA TEČAJEV TER NAČIN PRESKUSA
USPEŠNOSTI
4. člen
A) Vsebina tečajev
1. Tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva.
Namen tečaja je pridobitev teoretičnega in praktičnega
znanja, potrebnega za varno vodenje v gorah, pridobivanje
znanja o snegu in plazovih in preverjanje praktičnega znanja
turnega smučanja.
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Tečaj sestavljajo:
a) metodika, didaktika, pedagogika in psihologija pri
dejavnosti gorskega vodnika,
b) vremenoslovje, veda o ledenikih, geologija,
c) veda o snegu in plazovih,
č) nevarnosti v gorskem svetu, prva pomoč v gorah,
d) smučarska tehnika in turno smučanje,
e) komuniciranje v gorah,
f) organizacija planinstva in gorskega vodništva,
g) zgodovina planinstva in gorskega vodništva,
h) varstvo narave in okolja v gorah.
2. Tečaj vodenja v skali
Namen tečaja je preverjanje in izboljšanje plezalne tehnike kandidatov v smereh do vključno VI. težavnostne stopnje, usposabljanje za vodenje v skali, usposabljanje za poučevanje plezanja v skali in spoznavanje reševalne tehnike.
Tečaj sestavljajo:
a) oprema za hojo in plezanje v skali,
b) praktična navodila za organizacijo osnovnih tečajev
plezanja v skali, hojo po stezah in brezpotju, plezanje s
tehničnimi pripomočki, plezanje v navezi, plezalna tehnika
pri prostem plezanju, uporaba vrvne tehnike, športno plezanje,
c) nevarnosti pri skalnem plezanju v gorah in prva pomoč,
č) načrtovanje in izvedba ture v skali,
d) vodenje po brezpotju, zavarovanih poteh, pri prečkanju vodotokov in v skalnih smereh do VI. težavnostne
stopnje,
e) topografija in orientacija pri hoji in plezanju v skali,
f) gorsko reševanje, bivakiranje, letalsko reševanje v
skali.
3. Tečaj vodenja turnega smučanja
Namen tečaja je usposabljanje za vodenje turnih smukov v visokogorju in ugotavljanje sposobnosti za vodenje in
poučevanje turnega smučanja.
Tečaj sestavljajo:
a) oprema za turno smučanje,
b) turno smučanje po visokogorju in ledenikih,
c) nevarnosti pri turnem smučanju v gorah in prva pomoč.
č) vodenje skupin,
d) načrtovanje in izvedba turnega smuka,
e) vodenje turnih smukov,
f) praktična znanja o snegu in plazovih,
g) topografija in orientacija pri turnem smučanju,
h) gorsko reševanje, bivakiranje, letalsko reševanje na
turnih smukih.
4. Tečaj vodenja v snegu in ledu
Namen tečaja je usposabljanje za vodenje v snegu in
ledu ter preverjanje usposobljenosti za vodenje in poučevanje plezanja v snegu in ledu.
Tečaj sestavljajo:
a) oprema za hojo in plezanje v snegu in ledu,
b) praktična navodila za organizacijo osnovnih tečajev
plezanja v snegu in ledu, plezanje z derezami in cepinom in
drugimi pripomočki, plezanje v navezi, plezalna tehnika pri
prostem plezanju, uporaba vrvne tehnike,
c) nevarnosti v snegu in ledu in prva pomoč,
č) načrtovanje in izvedba ture v snegu in ledu,
d) vodenje po snegu in ledu,
e) topografija in orientacija pri hoji in plezanju v snegu
in ledu,
f) gorsko reševanje, bivakiranje, letalsko reševanje v
snegu in ledu.
B) Preskušanje usposobljenosti pripravnikov za gorske
vodnike
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Na preskusu usposobljenosti morajo kandidati za pripravnike za gorske vodnike obvladati snov, ki se je obravnavala na tečajih in praktično dokazati, da so vešči samostojno
voditi v gorah.
V. VSEBINA IN OBLIKA POTRDILA O USPEŠNO
OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU ZA GORSKEGA
VODNIKA
5. člen
Potrdilo vsebuje:
a) znak Združenja gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGVS),
b) ime, priimek in datum rojstva gorskega vodnika,
c) navedbo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu
za gorskega vodnika,
č) kraj in datum opravljanja strokovnega izpita,
d) podpis predsednika ZGVS in predsednika Tehnične
komisije ZGVS.
Potrdilo je velikosti A4.
VI. VSEBINA VLOGE ZA ZAČETEK USPOSABLJANJA
KANDIDATOV ZA PRIPRAVNIKE ZA GORSKE VODNIKE
6. člen
Vlogi za usposabljanje je treba priložiti:
a) osebne podatke o kandidatu,
b) kronološki pregled vseh tur, vzponov in turnih smukov na posebnem obrazcu, določenem ob razpisu,
c) potrdilo zdravnika specialista medicine dela o psihofizični sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
č) izpisek iz kazenske evidence.
VII. OBLIKA ZNAKA IN VSEBINA IZKAZNICE GORSKEGA
VODNIKA
7. člen
Znak gorskih vodnikov Slovenije je ovalne oblike. Na
sredini znaka je zgoraj planika, pod njo dva encijana, spodaj
pa zavozlana vrv. Pod vrvjo sta vgravirana ime in priimek
gorskega vodnika. Zgornji del znaka obkroža napis Združenje
GV Slovenije, spodnji del pa napis Gorski vodnik. Na hrbtni
strani znaka je vgravirana številka gorskega vodnika.
Izkaznica gorskega vodnika vsebuje naslednje podatke:
a) fotografijo imetnika izkaznice,
b) osebne podatke,
c) podatke o usposobljenosti,
č) številko gorskega vodnika,
d) datum izdaje izkaznice,
e) podatke o registraciji za posamezno leto.
VIII. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-09/99-2
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.
Minister
za malo gospodarstvo in turizem
Janko Razgoršek l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3999.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi
ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih
obveznosti v postopkih javnega naročanja

Št.

Št. 403-150/99
Ljubljana, dne 4. oktobra.1999
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

Na podlagi 77. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za finance

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti
v postopkih javnega naročanja
1. člen
V navodilu o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi
ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97) se
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Naročnik mora zahtevati od ponudnikov, da zavarujejo
izpolnitev svoje obveznosti:
– v javnem razpisu za izbiro izvajalca brez omejitev,
– v javnem razpisu za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 49. členu zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97),
– v drugi fazi dvostopenjskega postopka po 52. členu
zakona o javnih naročilih,
– pri zbiranju ponudb,
– pri oddaji javnega naročila brez javnega razpisa po
2., 3., 4., in 7. točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih, pri zbiranju predlogov.
Bančne garancije naročniku ni treba zahtevati:
– bančne garancije za resnost ponudbe, če se naročilo oddaja po sklopih in je vrednost posameznega sklopa ali
sklopov nižja od zneska, ki je določen za posamezno proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, ponudnik pa predloži ponudbo le za en
sklop ali več sklopov, katerih vrednost je nižja od zneska, ki
je določen za posamezno proračunsko obdobje v zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
– bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti in bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, če je pogodba sklenjena za nižjo vrednost od vrednosti, ki je določen za posamezno proračunsko obdobje v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4000.

Sklep o določitvi pogojev v zvezi z naložbami
investicijskih skladov v vrednostne papirje tujih
izdajateljev

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
6/94, 25/97, 32/97, 10/98 in 26/99) izdaja Agencija za
trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o določitvi pogojev v zvezi z naložbami
investicijskih skladov v vrednostne papirje
in tujih izdajateljev
1. člen
Investicijski sklad lahko nalaga sredstva v vrednostne
papirje tujih izdajateljev samo, če kotirajo na borzi, ki je
članica FIBV (International Federation of Stock Exchanges),
in če so uvrščeni v uradni del borzne kotacije.
2. člen
Investicijski sklad je v opredelitvi investicijske politike
pri predvidenih naložbah v vrednostne papirje tujih izdajateljev dolžan natančno navesti:
1. vrsto in obseg naložb,
2. državo sedeža borze,
3. državo sedeža izdajatelja vrednostnih papirjev,
4. sestavo naložb glede na njihovo bonitetno oceno z
navedbo agencije za ocenjevanje tveganja in
5. druge značilnosti naložb v tuje vrednostne papirje.

3. člen
To navodilo se ne uporablja za oddajo naročil, katerih
objava je že bila opravljena v Uradnem listu Republike Slovenije in za oddajo naročil, katerih objava ni potrebna, vendar
je naročnik že oddal razpisno dokumentacijo ponudnikom.

3. člen
Investicijska družba je dolžna nemudoma objaviti in
obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev o sklepih, ki jih
je sprejela v zvezi s spremembo investicijske usmerjenosti in
politike naložb v vrednostne papirje tujih izdajateljev, in sicer
na način kot je določeno v prospektu o uvrstitivi delnic
(pooblaščenih) investicijskih družb na organiziran trg vrednostnih papirjev.
Vzajemni sklad je dolžan najmanj trideset dni pred začetkom kupovanja vrednostnih papirjev tujih izdajateljev obvestiti vlagatelje o spremembi pravil upravljanja in zagotoviti
ustrezen prospekt za javno ponudbo investicijskih kuponov
vzajemnega sklada.
V objavi, poročilih oziroma dokumentih iz prvega odstavka tega člena mora biti navedena vsebina, določena v 2.
členu tega sklepa.

4. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
V 3. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
“V primerih iz prve in druge alinee drugega odstavka
2. člena sme naročnik določiti v razpisni dokumentaciji drugo vrsto veljavnih instrumenotv za zavarovanje ponudnikovih
obveznosti.”
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Št. 71/99
Ljubljana, dne 29. septembra 1999.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

4001.

Statut Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje

Na podlagi četrte alinee 63. člena in na podlagi
67. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92,
71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US RS in 69/98),
45. in 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in 8/96) je Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje na 16. seji dne 7. 4. 1999 in seji 4. 10. 1999
sprejel

STATUT
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) je ustanovljen na podlagi 61. člena
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) in je vpisan v register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, Enota v Ljubljani pod številko
srg. 2337/92.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in s tem
statutom.
3. člen
Ime zavoda je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod ima znak, ki se lahko uporablja poleg imena ali
samostojno.
Zavod uporablja skrajšano ime zavod za zaposlovanje.
4. člen
Zavod lahko uporablja pri poslovanju poleg imena tudi
kratico imena “ZRSZ”.
Zavod pri poslovanju s tujino, poleg imena v slovenskem jeziku, lahko uporablja ime v angleškem jeziku “Employment Service of Slovenia” ali njeno kratico ESS.
5. člen
Sedež zavoda je v Ljubljani. Naslov zavoda je: Glinška
ulica 12, Ljubljana. Naslov zavoda se lahko spremeni s
sklepom upravnega odbora zavoda.
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6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm z
besedilom: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V
pečatu je tudi znak zavoda.
Organizacijska enota zavoda ima pečat z besedilom:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in organizacijske enote ter znakom zavoda.
Na območju, na katerem živita avtohtoni narodni skupnosti, se uporablja pečat z besedilom v slovenskem jeziku in
jeziku narodne skupnosti, ki živi na tem območju.
7. člen
Podobo pečata, kratic in znaka zavoda določi upravni
odbor.
Generalni direktor določi rabo pečata s posebnim navodilom.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zaposlovanja in štipendiranja, izvajanja
zavarovanja za primer brezposelnosti ter drugih poslovnih
dejavnosti, ki jih določa zakon.
Dejavnost zavoda iz tega statuta je v skladu z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98)
razvrščena v:
– DE/22.11 izdajanje knjig,
– DE/22.15 drugo založništvo,
– J/66. 03 druga zavarovanja, razen življenjskega,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/72.30 obdelava podatkov,
– K/72.40 dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/74.11 pravno svetovanje,
– K/74.13 raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14 podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.50 dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile,
– L/75.11 dejavnost uprave,
– L/75.12 dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja,
– L/75.13 dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovne dejavnosti,
– L/75.30 obvezno socialno zavarovanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.
IV. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA ZAVODA
9. člen
Zavod je organiziran enotno za območje Republike
Slovenije.
Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu ter po organizacijskih enotah.
Za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju, s
katerimi se zagotavlja dostopnost storitev uporabnikom na
območju Republike Slovenije, se oblikujejo organizacijske
enote.
Organizacijske enote zavoda so: centralna služba in
območne službe.
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Območna služba teritorialno obsega eno ali več upravnih enot. Območna služba lahko posluje neposredno ali
preko uradov za delo.
Natančnejše določbe o notranji organizaciji zavoda ter
pooblastilih organizacijskih enot iz tretjega odstavka tega
člena določi splošni akt, ki ga sprejme upravni odbor na
predlog generalnega direktorja .
10. člen
Zavod izvaja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, aktivno politiko zaposlovanja, poklicno orientacijo in štipendiranje ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, statutom ter drugimi splošnimi akti
zavoda, zlasti pa:
– izvajanje posredovanja zaposlitev in zaposlitvenega
svetovanja ter poklicne orientacije,
– reševanje zahtevkov za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
– izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
– izplačevanje denarnih nadomestil, denarnih pomoči
in drugih denarnih dajatev brezposelnim osebam, in denarnih dajatev na podlagi ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
– dodeljevanje in izplačevanje štipendij po zakonu,
– izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po zakonu,
– vodenje predpisanih evidenc, informacijskega sistema in statistike,
– izvajanje zavarovanja po mednarodnih konvencijah in
mednarodnih sporazumih,
– izvajanje prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti,
– izdajanje delovnih dovoljenj tujcem,
– opravljanje storitev za Jamstveni sklad Republike Slovenije,
– zagotavljanje pravne in druge strokovne pomoči brezposelnim osebam,
– analiziranje in planiranje ter razvojno delo za področje dejavnosti in delovanja zavoda,
– upravljanje in gospodarjenje s sredstvi, ki jih zavod
pridobiva za izvajanje dejavnosti in za delovanje zavoda,
– druge naloge določene z zakonom in drugimi predpisi.
11. člen
Uporabniki storitev zavoda so: brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zavoda, socialni partnerji in
javnost (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Zavod z izvajanjem dejavnosti zagotavlja:
– brezposelnim osebam strokovno pomoč za njihovo
vključevanje v delo ter delodajalcem pomoč pri realizaciji
njihovih potreb po zaposlovanju,
– brezposelnim osebam in štipendistom učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic ter ustrezno pravno in strokovno
pomoč,
– strokovnim institucijam, izvajalcem programov zavoda in socialnim partnerjem sodelovanje pri razvoju in izvajanju programov zaposlovanja,
– strokovno pomoč drugim fizičnim in pravnim osebam
s področja dejavnosti zavoda.
12. člen
Poleg dejavnosti iz 10. člena tega statuta opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:
– poklicni in kadrovski inženiring organizacijam oziroma delodajalcem pri izbiri kandidatov za zaposlitev, pri obli-
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kah in smereh izvajanja izobraževalnih procesov, izdelavi
psihofizičnih profilov, izvajanju celovitih kadrovskih opravil
za delodajalce, organizaciji preusposabljanja, dokvalifikacije oziroma prekvalifikacije presežnih delavcev,
– storitve in nudenje pomoči organizacijam oziroma
delodajalcem na področju računalniško informacijskega inženiringa in usposabljanja,
– posredovanje delavcev organizacijam oziroma delodajalcem za opravljanje občasnih oziroma začasnih del po
pogodbah o delu,
– vodenje poklicne kariere posameznika,
– pravno svetovanje posameznikom in organizacijam
oziroma delodajalcem,
– publicistika in izdajateljstvo,
– strokovne in znanstvene raziskave.
13. člen
Zavod opravlja brezplačno vse dejavnosti, določene z
zakonom ter mednarodnimi konvencijami.
Za dejavnosti iz 12. člena tega statuta, zavod zahteva
plačilo za opravljeno delo oziroma za opravljene storitve.
Podlage za cenik storitev, ki ga določi generalni direktor, sprejme upravni odbor na predlog generalnega direktorja.
14. člen
Zavod opravlja dejavnost iz 12. člena tega statuta, če
ima proste kadrovske zmogljivosti in če njihovo opravljanje
ne ovira izvajanja rednih nalog oziroma letnega programa
dela.
Zavod lahko ustanovi posebno enoto ali drugo organizacijsko obliko, ki se financira na podlagi zaračunavanja
storitev v skladu z določili iz drugega in tretjega odstavka
13. člena tega statuta.
15. člen
Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod, institut, gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo
s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko opravljanje posameznih del oziroma posla, ki ne pomeni izvajanja koncesijskega pooblastila s strani
ministrstva pristojnega za delo, s pogodbo poveri tudi drugi
pravni ali fizični osebi, če je to racionalno, gospodarno ali če
s tem povečuje kakovost storitev. Zavod poverja opravljanje
posameznih del drugim pravnim ali fizičnim osebam v primerih razvoja in izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja, organiziranja izvajalske mreže, spremljanja in nadzorovanja brezposelnih oseb in drugih pogojev, razvoj informacijskega sistema, strokovno administrativnih del ter izvajanja
finančno računovodskih poslov.
16. člen
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki izvirajo
iz opravljanja javne službe.
17. člen
Delo zavoda je javno.
Zavod s splošnim aktom v skladu z zakonom določi,
katera dela, dejanja ali opravila niso dostopna javnosti ter
določi način varovanja osebnih podatkov, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, in poslovne tajnosti.
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18. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu preko sredstev
javnega obveščanja z objavami v Uradnem listu Republike
Slovenije, v glasilu zavoda in na druge načine.
V. PRISTOJNOSTI IN NAČIN ODLOČANJA ORGANOV
ZAVODA
19. člen
Organa zavoda sta upravni odbor in generalni direktor.
Upravni odbor
20. člen
Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.
Upravni odbor ima 13 članov, od katerih po štiri člane
imenujejo organizacije delodajalcev, reprezentativne za območje države, sindikati, reprezentativni za območje države
in Vlada Republike Slovenije, enega člana pa svet delavcev
zavoda po posvetovanju z generalnim direktorjem.
21. člen
Član upravnega odbora mora upravni odbor obveščati,
da gospodarska družba, katere lastnik ali večinski solastnik
je, vstopa ali namerava vstopiti v poslovno razmerje z zavodom. Če upravni odbor oceni, da je zaradi takih poslovnih
razmerij lastništvo v gospodarski družbi nezdružljivo s članstvom v upravnem odboru, lahko odloči, da zavod ne vstopi
v poslovno razmerje z gospodarsko družbo, katere lastnik ali
večinski solastnik je član upravnega odbora.
22. člen
Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta in
so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
Mandatna doba članov upravnega odbora se šteje od
dneva prve seje upravnega odbora v novi sestavi.
23. člen
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika.
Predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora izvolijo člani izmed članov upravnega odbora za mandatno obdobje štirih let.
Za vsako mandatno dobo se imenuje predsednik in
namestnik predsednika praviloma po vrstnem redu izmed
predstavnikov Vlade Republike Slovenije, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov sindikatov in predstavnika zavoda.
Mandat predsednika in/ali namestnika se lahko podaljša še
za eno mandatno obdobje s soglasjem partnerjev iz drugega
odstavka 20. člena tega statuta.
Predsednik in namestnik predsednika ne moreta biti
istočasno predstavnika istega partnerja.
24. člen
Predsednik in člani upravnega odbora imajo pravico do
sejnin in povrnitve stroškov.
O pravici do sejnin in povrnitvi stroškov odloči upravni
odbor s sklepom.
25. člen
Sejo skliče predsednik upravnega odbora najmanj dvakrat letno. Sklic seje lahko predlagajo posamezni člani upravnega odbora in generalni direktor.
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26. člen
Podrobnejši način sklica, vodenje sej, vzdrževanje reda na seji in način odločanja, vsebino zapisnika in druga
vprašanja se določijo s poslovnikom.
27. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema zaključni račun in poslovno poročilo ter
poslovni in finančni načrt zavoda,
– sprejema splošni akt o notranji organizaciji,
– določa organ za odločanje o pravici do republiške in
Zoisove štipendije,
– predlaga elemente za sprejem razvojne politike z vidika zaposlovanja,
– predlaga politiko in programe zaposlovanja z ukrepi
za izvajanje in politiko štipendiranja,
– predlaga instrumente za izvajanje politike in programe zaposlovanja,
– načrtuje in predlaga obseg potrebnih sredstev,
– odloča o izvajanju programov,
– sklepa o ustanovitvi sveta partnerjev zavoda za območje območne službe ter določa njegove pristojnosti,
– spremlja gmotni položaj prejemnikov denarnih dajatev iz zavarovanja za primer brezposelnosti in uživalcev štipendij, ter odloča o usklajevanju teh dajatev,
– sprejema program dela zavoda,
– odloča o nabavi, zamenjavi, prodaji in odpisu osnovnih sredstev nad zneskom, do katerega pooblasti generalnega direktorja,
– odloča o ustanovitvi organizacijskih enot,
– odloča o ustanovitvi organov in delovnih teles upravnega odbora za posamezna področja dejavnosti zavoda,
imenuje njihove člane ter določa njihove pristojnosti,
– odloča o ustanavljanju drugega zavoda, inštituta gospodarske družbe ali druge pravne osebe,
– določa podlage za cenik storitev po tretjem odstavku
13. člena tega statuta,
– odloča o razporeditvi sredstev, ki jih zavod pridobi
kot plačilo za opravljene storitve,
– spremlja finančno in materialno poslovanje zavoda,
– odloča o kriterijih in merilih za odpis terjatev zavoda
do dolžnikov,
– predlaga predpise, ter njihove spremembe in dopolnitve, ki jih na podlagi zakona sprejema ministrstvo, pristojno za delo,
– predloži ustanovitelju v obravnavo letno poročilo zavoda, v skladu s finančno računovodskimi predpisi,
– odloča o drugih vprašanjih v zvezi z delovanjem
zavoda.
28. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več
kot polovica članov upravnega odbora zavoda. Sklepe sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje o konkretnem vprašanju, če se tako
odloči večina članov upravnega odbora zavoda.
Sklepe v zvezi s sprejemom statuta in spremembami in
dopolnitvami statuta sprejema upravni odbor z večino glasov
vseh članov.
Odločitve, za katere je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije, veljajo od dne, ko je bilo dano soglasje Vlade
Republike Slovenije, razen če ni določen drugi rok.
29. člen
Predsedniku in članu upravnega odbora predčasno
preneha mandat v primeru smrti, če izgubi status predstavni-
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ka skupine, ki ga je imenovala, z razrešitvijo ali zaradi pisne
odpovedi.
V primeru, da predčasno preneha mandat predsedniku
in članu upravnega odbora, se za preostali del mandata
izvoli nov predsednik oziroma imenuje nov član najkasneje v
30 dneh.
30. člen
Upravni odbor lahko za posamezno področje dela zavoda, zlasti za področje aktivne politike zaposlovanja, ustanovi odbor upravnega odbora.
Upravni odbor s sklepom določi pristojnosti in obveznosti, sestavo in število članov odbora iz prejšnjega odstavka.
Generalni direktor
31. člen
Zavod zastopa in vodi generalni direktor.
Generalnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za
delo.
Mandatna doba generalnega direktorja traja štiri leta.
Po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Za generalnega direktorja je lahko na podlagi javnega
razpisa imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima visoko univerzitetno izobrazbo,
– aktivno obvlada en svetovni jezik,
– ima najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj in ima
strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
32. člen
Razpisni postopek in predlog za imenovanje generalnega direktorja opravi oziroma poda razpisna komisija, ki jo
imenuje minister, pristojen za delo. Razpisna komisija ima
pet članov. V razpisno komisijo minister, pristojen za delo,
imenuje tri člane sam, enega člana na predlog upravnega
odbora zavoda in enega člana na predlog sveta delavcev
zavoda.
Javni razpis za imenovanje generalnega direktorja mora biti objavljen najkasneje dva meseca pred potekom mandata.
Razpisna komisija po končanem razpisu izbere in predlaga ministru, pristojnemu za delo, enega ali več kandidatov
za generalnega direktorja.
33. člen
V primeru prenehanja funkcije generalnega direktorja
pred iztekom mandata in drugih primerih ko generalni direktor preneha z delom, ter v primeru, ko generalnemu direktorju poteče mandat pred izbiro novega generalnega direktorja, oziroma le-ta ne nastopi funkcije, imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za delo,
vršilca dolžnosti generalnega direktorja brez razpisa.
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je lahko imenovan največ za čas enega leta.
34. člen
Predsednik upravnega odbora v soglasju z ministrom,
pristojnim za delo, z generalnim direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero podrobneje določi pravice in obveznosti generalnega direktorja.
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35. člen
Generalni direktor zavoda opravlja vsa pravna dejanja
in sklepa pogodbe v okviru pooblastil, določenih z zakonom
in s tem statutom.
Generalni direktor ima naslednje pristojnosti:
– je odredbodajalec za zavod in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na
poslovanje,
– vodi delo zavoda in posebej centralne službe zavoda,
– poroča o rezultatih dela in o poslovanju,
– predlaga poslovni in finančni načrt, v skladu s sprejetimi cilji,
– predlaga in zagotavlja upravnemu odboru gradiva,
potrebna za njegovo delo,
– objavlja razpis programov in storitev,
– odloča o pravicah zavarovancev in drugih brezposelnih oseb na drugi stopnji,
– imenuje vodilne delavce zavoda,
– sprejema splošne akte,
– izdaja posamične akte in izvršuje posamične sklepe,
– odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o
razporejanju sredstev zavoda ter programskih sredstev med
letom po posameznih namenih,
– imenuje posebne delovne skupine, stalne in občasne komisije, razen tistih, katerih imenovanje je v pristojnosti
upravnega odbora,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in s tem statutom.
Generalni direktor je odgovoren za poslovanje in zakonitost dela zavoda.

VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
36. člen
Zavod zastopa in predstavlja generalni direktor zavoda.
Generalni direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom, prenese opravljanje posameznih zadev na druge osebe na podlagi pisnega
pooblastila. Prav tako lahko s pisnim pooblastilom prenese
na te osebe tudi pravico podpisovanja upravnih aktov, pogodb o uporabi programskih sredstev in listin.
37. člen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti generalnega direktorja oziroma njegovega namestnika predstavlja in zastopa
zavod drug vodilni delavec, ki ga določi generalni direktor.
VII. VODILNI DELAVCI
38. člen
Generalni direktor zavoda ima namestnika. Za vodenje
posameznih dejavnosti ima generalni direktor pomočnike,
za vodenje območnih služb direktorje območnih služb, za
vodenje posameznih programov pa direktorje programov.
Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena so vodilni
delavci.
Obseg pooblastil vodilnih delavcev se določi s pravilnikom o notranji organizaciji.
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39. člen
Vodilne delavce imenuje in razrešuje generalni direk-

tor.
Vodilni delavci so v okviru pooblastil odgovorni generalnemu direktorju za poslovanje organizacijske enote, ki jo
vodijo.
40. člen
Vodilni delavci podpisujejo akte in listine, ki se nanašajo na njihovo delovno področje oziroma območje organizacijske enote, ki jo vodijo.
41. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga sestavljajo: trije delavci
zavoda z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami, ter trije zunanji priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem trga
dela.
Člane strokovnega sveta imenuje na predlog generalnega direktorja upravni odbor. Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora in generalnega direktorja.
42. člen
Strokovni svet:
– obravnava in predlaga strokovne podlage za programe dela zavoda in spremlja njihovo izvajanje,
– daje iniciative in predloge za razvoj dejavnosti organom zavoda,
– obravnava interdisciplinarna vprašanja, pomembna
za razvoj trga dela,
– obravnava druga vprašanja s področja strokovnega
dela zavoda,
– enkrat letno poroča upravnemu odboru o svojem
delu,
– obravnava druga vprašanja s področja trga dela na
pobudo upravnega odbora ali generalnega direktorja.
43. člen
Člani strokovnega sveta imajo pravico do plačila za
svoje delo. Višino nagrade in višino povračil za stroške določi upravni odbor zavoda.
O načinu dela ter drugih vprašanjih, ki so potrebna za
delo strokovnega sveta, sprejme strokovni svet poslovnik.
VIII. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
44. člen
Centralna služba razvija strokovne doktrine dela, razvija, predpisuje in vrednoti vse pripomočke za delo zavoda
(priročnike, navodila za delo, organizacijske predpise in podobno), koordinira vse poslovne funkcije zavoda ter zagotavlja njihovo neposredno ter enotno uporabo za celotno
državo.
Centralna služba opravlja svetovalno oziroma specialistično izvedbo za poslovne funkcije in razvoja sistema zaposlovanja, poklicne orientacije, štipendiranja, aktivne politike
zaposlovanja ter izvajanja zavarovanja.
45. člen
Centralna služba deluje na sedežu in v območnih službah.
46. člen
Območna služba strokovno in organizacijsko vodi in
izvaja osnovne poslovne funkcije zaposlovanja, poklicne
orientacije ter štipendiranja, aktivne politike zaposlovanja ter
izvajanja zavarovanja na svojem območju.

Uradni list Republike Slovenije
Območna služba razvija in sodeluje pri razvoju politike
in programov zaposlovanja z drugimi partnerji na svojem
območju (delodajalci, sindikati, organi lokalnih skupnosti,
strokovnimi institucijami, izvajalci programov zaposlovanja in
podobno), pri čemer se kot posvetovalno telo lahko oblikuje
tudi svet partnerjev območnih služb zavoda.
47. člen
Svet partnerjev območne službe zavoda sestavlja praviloma do sedem predstavnikov partnerjev.
Upravni odbor zavoda določi pogoje in postopek za
ustanovitev sveta partnerjev.
48. člen
Območna služba opravlja svoje funkcije neposredno
ter preko uradov za delo.
IX. NADZOR NAD IZPOLNJEVANJEM OBVEZNOSTI
49. člen
Zavod v skladu z zakonom izvaja:
– nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih
oseb in drugih pogojev po zakonu,
– notranji nadzor nad poslovanjem zavoda (notranja
revizija),
– druge vrste nadzora.
50. člen
Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelne
osebe in drugih pogojev po zakonu izvaja posebna organizacijska enota zavoda.
Generalni direktor o ugotovitvah nadzora enkrat letno
poroča upravnemu odboru.
Generalni direktor potrdi letni načrt dela službe notranje revizije ter ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti.
X. URESNIČEVANJE SODELOVANJA DELAVCEV PRI
UPRAVLJANJU
51. člen
Delavci uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti v zavodu kot celoti, ter v njegovih organizacijskih
enotah.
52. člen
Delavci volijo svet delavcev, preko katerega uresničujejo pravice sodelovanja v zadevah, ki se nanašajo na njihov
položaj, skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri
upravljanju.
53. člen
Svet delavcev sestavljajo praviloma po en predstavnik
vsake organizacijske enote in centralne službe zavoda.
XI. IZVRŠEVANJE JAVNIH POOBLASTIL
54. člen
Zavod je nosilec javnih pooblastil, ko odloča o pravicah
in obveznostih in pravnih koristih brezposelnih oseb, zavarovancev in drugih upravičencev storitev na področjih:
– zavarovanja za primer brezposelnosti,
– usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb,
– zaposlovanja tujcev,
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– vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja,
– republiških štipendij in štipendij za nadarjene,
– vodenja evidenc.
55. člen
Na prvi stopnji odločajo o pravicah in obveznostih delavci (uradne osebe), ki so razporejeni na delovna mesta na
področjih, navedenih v 54. členu tega statuta in če je tako
določeno z aktom o notranji organizaciji zavoda, razen za
izdajo delovnega dovoljenja po zakonu o zaposlovanju tujcev. Za odločanje na prvi stopnji so pooblaščeni tudi delavci, ki jih pooblasti generalni direktor.
O izdaji delovnega dovoljenja po zakonu o zaposlovanju tujcev odloča na prvi stopnji generalni direktor.
Seznam delavcev, ki so pooblaščeni za odločanje na
prvi stopnji, se javno objavi na način, ki ga določi upravni
odbor.
56. člen
Na drugi stopnji odloča generalni direktor na vseh področjih, določenih v 54. členu tega statuta, razen če s
predpisi ni drugače določeno.
XII. PLANIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
57. člen
Zavod sprejema program dela, poslovni in finančni načrt letno. Območne službe pripravijo operacionalizacijo sprejetih programov po posameznih nalogah.
58. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– s plačili za storitve, ki jih po tem statutu opravlja
odplačno,
– iz drugih virov.
59. člen
Sredstva, ki jih pridobiva zavod po drugi alinei 58.
člena tega statuta, so sredstva zavoda, ki se vodijo ločeno
od sredstev, zbranih iz proračuna in drugih virov, ter se
razporejajo skladno s sklepi upravnega odbora.
60. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se uporabi in razporedi v skladu s predpisi.
61. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev zavoda ter revidiranje njegovih računovodskih izrazov opravlja Računsko sodišče Slovenije.
Upravni in strokovni nadzor nad delom ter nadzor nad
namembnostjo rabe sredstev zavoda opravlja ministrstvo,
pristojno za delo.
62. člen
Zavod posluje preko enega žiro računa.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
63. člen
Zavod ima poleg statuta še splošne akte.
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64. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, standardi, organizacijski predpisi, poslovniki, sklepi in navodila s področja dela ali
v zvezi z delom zavoda.
65. člen
Zavod s splošnimi akti ureja zlasti naslednja področja:
– notranjo organizacijo,
– sistemizacijo delovnih mest,
– računovodstvo,
– popis sredstev in virov – inventuro,
– pisarniško poslovanje,
– varstvo in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom,
– varovanje osebnih podatkov in poslovne tajnosti,
– izobraževanje,
– plače in nadomestila,
– delovna razmerja,
– stanovanjsko pomoč,
– uporabo počitniških kapacitet,
– notranjo revizijo,
– druga.
Splošni akt iz prve alinee prejšnjega odstavka sprejema
upravni odbor na predlog generalnega direktorja, splošne
akte iz ostalih alinei pa izdaja generalni direktor.
66. člen
Pred sprejemom splošnih aktov, ki vsebujejo določbe
o uresničevanju pravic delavcev in o njihovem materialnem
položaju, se le-ti posredujejo v obravnavo svetu delavcev in
sindikatom v zavodu.
67. člen
Statut zavoda se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni akti iz 65. člena tega statuta začnejo veljati
osmi dan po objavi v internem glasilu zavoda.
XIV. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE
TAJNOSTI
68. člen
Zavod zagotavlja varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, ki jih vsebujejo zbirke podatkov, varstvo pravic posameznikov ter omejitve in nadzor nad izvajanjem postopkov in
ukrepov v zvezi z osebnimi podatki s tem, da sprejme poseben pravilnik, s katerim uredi postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Zavod vodi katalog podatkov v skladu s predpisi za
varovanje osebnih podatkov za evidence določene z zakonom oziroma s tem statutom.
69. člen
Organi in delavci zavoda so dolžni varovati vse podatke
o brezposelnih osebah oziroma zavarovancih in drugih uporabnikih kot poklicno skrivnost in se ravnati po kodeksu
etičnih načel delavcev zavoda.
Podatki iz prejšnjega odstavka se ne smejo dajati drugim osebam oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki
bi razkril posameznika, na katerega se nanašajo, razen v
primerih, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
70. člen
Z aktom iz 65. člena tega statuta se lahko določi, da so
posamezni podatki poslovna tajnost.
Delavci zavoda in člani upravnega odbora morajo razen
tako opredeljenih podatkov kot poslovno tajnost varovati
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tudi listine in podatke, ki jih kot take razglasi oziroma določi
pristojni organ, ter podatke, ki so po zakonu ali drugih
predpisih opredeljeni kot tajni.
71. člen
Kršitev določb tega statuta in splošnega akta, ki ureja
varstvo osebnih podatkov brezposelnih oseb, zavarovancev
in dokumentacije ter varstvo poslovne tajnosti, pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti delavca, za katero se izreče
prenehanje delovnega razmerja.
Delavci zavoda in člani upravnega odbora so kazensko
in materialno odgovorni za ravnanje, ki je v nasprotju z
drugim odstavkom 70. člena tega statuta.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
Zavod uskladi splošne akte, ki so v nasprotju s tem
statutom oziroma z drugimi predpisi, v roku treh mesecev od
uveljavitve tega statuta, če s tem statutom ni drugače določeno.
73. člen
Dosedanji člani upravnega odbora nadaljujejo z delom
v upravnem odboru do konstituiranja novega upravnega odbora po tem statutu.
Upravni odbor hkrati s sprejemom tega statuta pozove
organe in organizacije, ki imenujejo svoje predstavnike v
upravni odbor, da v tridestih dneh imenujejo člane upravnega odbora.
74. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot generalni direktor zavoda do izteka mandata.
75. člen
Območne enote zavoda se z dnem, ko prične veljati ta
statut, preimenujejo v območne službe zavoda. Območne
enote zavoda, se z dnem, ko prične veljati ta statut, izbrišejo
iz sodnega registra.
76. člen
Splošni akt o notranji organizaciji sprejme upravni odbor v roku enega leta od uveljavitve tega statuta.
77. člen
Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati statut
Republiškega zavoda za zaposlovanje (Uradni list RS,
št. 60/92).
78. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik upravnega odbora
Drago Bahun l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala k statutu soglasje
št. 100-11/99-1 z dne 5. oktobra 1999.
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4002.

Sprememba pravil o prirejanju nagradne igre
“Vzemite račun“

Na podlagi 2. člena zakona o davčni službi, 5. člena
zakona o igrah na srečo in v skladu s prvim odstavkom
11. člena zakona o davčni službi sprejema Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije

SPREMEMBO PRAVIL
o prirejanju nagradne igre “Vzemite račun“
1. člen
V pravilih o prirejanju nagradne igre “Vzemite račun”
(Uradni list RS, št. 60/99) se drugi odstavek 18. člena
spremeni tako, da glasi:
Denarne nagrade se nakažejo izžrebancem v skladu z
uredbo o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune
pri bankah in hranilnicah ter o načinu poročanja bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 59/99) na njihove račune pri
bankah in hranilnicah v roku trideset dni od objave uradnega
poročila v dnevnem tisku.
2. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem sprejetja.
Stojan Grilj l. r.
Direktor

4003.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
september 1999

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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1999
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih septembra 1999 v primerjavi z avgustom
1999 je bil 0,007.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra 1999 je bil 0,005.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra 1999 je bil 0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 1999 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,019.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
septembra 1999 v primerjavi z avgustom 1999 je bil 0,008.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 1999 je bil 0,061.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do septembra 1999 je bil 0,007.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

84 / 15. 10. 1999 / Stran 12959

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,075.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 1999 v primerjavi s
povprečjem leta 1998 je bil 0,051.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 6. oktobra 1999.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

DOBREPOLJE
4004.

– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.

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 Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Dobrepolje na 10. seji dne 21. 9. 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.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Dobrepolje so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.

2. člen
(namen odloka)

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Dobrepolje na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Dobrepolje 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;

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
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(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo vaške skupnosti in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Dobrepolje 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. O predlogu prenosa
državne ceste med občinske ceste mora podati svoje mnenje Občinski svet občine Dobrepolje.
(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) Novogradnje občinskih 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, da 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) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste, ali o odprodaji tega zemljišča odloči občinski svet
občine 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 deset let, če lastnik opravi prenos brezplačno ali če
se za njen prenos dogovori primerna odškodnina in če je
vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči občinski svet občine na predlog župana, njena
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega
odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov
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upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Dobrepolje
12. člen
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Na podlagi plana iz drugega odstavka 7. člena se v
vsakoletnem proračunu občine zagotovi ustrezna višina finančnih sredstev, prav tako se v proračunu zagotovi ustrezna višina sredstev za vzdrževanje občinskih cest in del sredstev 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 ali državni inšpektor za ceste, niso pa sestavni del
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po 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,
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbire izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve
in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Dobrepolje;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev določena s 25. členom
tega odloka) izkoriščanjem občinskih cest in objektov na
njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
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– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) Občinski svet občine Dobrepolje lahko predlaga
Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo
za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po
območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in
določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je
za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste
ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, pločnike za
pešce, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za
gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
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zemljišča in nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se
za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki
so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na lokalni cesti so zunaj
vozišča izjemoma pa na vozišču.
(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov
in zainteresirane javnosti. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in
upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
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investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestti 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.
(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.
25. člen
(graditev občinske ceste)
Občinske ceste se gradijo na osnovi projektne dokumentacije in odobrenih finančnih sredstev v občinskem proračunu. Postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj, izbiro
najugodnejšega ponudnika za gradnjo ceste, izvede občinska uprava.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
32. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je
odgovorna občinska uprava.
27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe, ali oddajo del na osnovi
določil zakona o javnih naročilih.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Dobrepolje.
(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(5) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Dobrepolje na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali
dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju vaščani – uporabniki cest. Občinski svet občine Dobrepolje lahko hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi odgovorno osebo za izvedbo programa.
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Za stanje občinskih cest je Občina Dobrepolje subsidiarno
odgovorna.
(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi določil zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju: ZJN). Obnovitvena dela oddaja občinska uprava,
po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za
oddajo javnih naročil.
(7) Način izvajanja javne službe se lahko določi tudi v
vseh ostalih oblikah, ki so določene v zakonu o gospodarskih javnih službah oziroma v 61. členu zakona o lokalni
samoupravi.
28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v
območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska
uprava.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami pristojna občinska uprava.
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 in nima
statusa javno dobro, 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.
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, poškodb
ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko
predstojnik občinske uprave s sklepom začasno, najdalj za
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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 tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, 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 kakršnih koli 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 6 m
– pri javni poti 4 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Dobrepolje.
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 Dobrepolje, 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 preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
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(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.
34. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske
uprave ali vzdrževalca ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
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 prevoziroma 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 njenemu 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.
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37. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo pooblaščene organizacije ali 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 občinska uprava določi ob obstoječih občinskih cestah, občinska uprava
odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občinske uprave.
39. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve
in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v 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 občinska uprava zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za niegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko občinska uprava z upravno odločbo zahteva
njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške
preureditve priključka krije investor priključka ali njegov
pravni naslednik.
41. člen
(ukinitev priključka)
(1) Občinski ali republiški 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
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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 reke, morajo sodelovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.
(3) Občinska uprava krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje občinske uprave.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.
44. 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.
45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.
46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. ovirati odlaganje snega ob cestišču v količini, ki
nastane ob priliki pluženja ceste;

Uradni list Republike Slovenije
5. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
6. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
7. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;
8. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
9. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
10. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
11. poškodovati prometno signalizacijo;
12. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto.
14. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
15. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
16. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;
17. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo. Določila te točke se
nanašajo na lokalne ceste. Ob javnih poteh je dovoljeno
orati v oddaljenosti 1 m od roba bankine v obeh smereh
glede na potek ceste;
18. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje, če bi s tem poškodovali ali onesnažili cestišče;
19. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
20. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
47. 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.
48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti
prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče,
če se jim s tem ne povzroča škoda. Sneg, ki ostane na
priključku nekategorizirane ceste ali dvorišča, zaradi pluženja občinske ceste, je dolžan odstraniti lastnik priključka
oziroma dvorišča. V primeru, da lastnik zemljišča ob občinski cesti ovira odtekanje cestne vode z nasipanjem, se nasip
odstrani na njegove stroške.
(2) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo v skladu z
zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih ob-
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jektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev
za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
(3) Lastniki objektov ob občinski cesti morajo imeti na
strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje
sneg, pritrjene snegolove. Lastniki morajo z objektov ob
občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako,
da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(4) Lastniki objektov ob občinski cesti, ob kateri je
zgrajen pločnik za pešce, so dolžni poskrbeti za čiščenje
snega s pločnika v zimskem času oziroma zagotoviti prehodnost pločnika v primeru večjih količin snega. Na odsekih,
kjer poteka pločnik ob kmetijskih zemljiščih (njiva, travnik,
pašnik), pa opravi čiščenje in zagotovi nujno prehodnost
izvajalec zimske službe.
(5) Lastniki zemljišč ob občinski cesti so dolžni odstraniti dele krošenj dreves in dele živih mej, ki segajo v profil
ceste.
2. Ukrepi za varstvo prometa
49. 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
50. 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
zaporo druge občinske ceste se lahko izda, če je promet
mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet
zaradi zapore na občinski 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.
50. 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 s strani vzdrževalca ceste izdelana ter 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 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 s strani
vzdrževalca ceste izdelana ter od občinske uprave potrjena
prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
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(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
51. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in 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.
52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah predlaga vzdrževalec občinskih cest v sodelovanju s svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 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.
(2) Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje, gospodarske subjekte 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 Dobrepolje ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
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53. 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 soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za določen čas pred in v času trajanja
prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
54. 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 zagatoviti 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.
55. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, ter zoper sklep iz
drugega odstavka 52. člena tega odloka je dovoljena pritožba na župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski ali republiški inšpektor za ceste.
57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega (medobčinskega) inšpektorja za ceste
je lahko imenovan diplomirani inženir gradbeništva, ali oseba z drugo ustrezno izobrazbo, 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.
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58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest na osnovi določil tega odloka, 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 tehničo 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, gospodarsklh 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.
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(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest, lahko
poda naročniku utemeljen predlog za uveljavitev sankcij,
določenih s pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. OPRAVLJANJE ZIMSKE SLUŽBE
59. člen
Zimska služba obsega naslednja dela oziroma ukrepe:
1. pluženje in odstranjevanje snega z občinskih cest,
trgov, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih prometnih
površin.
2. odstranjevanje snega s pločnikov,
3. posipanje občinskih cest in pločnikov ob poledici,
4. odstranjevnje ledenih sveč s cestne strani tistih
zgradb, ki so v taki razdalji od prometnih površin, da ledene
sveče lahko pomenijo nevarnost za udeležence v prometu,
5. namestitev snegolovov na strehah, s katerih se lahko usuje sneg ali led na javne prometne površine,
6. sestavo letnih načrtov o izvedbi in financiranju zimske službe,
7. dežurstvo izvajalcev zimske službe.
60. člen
(1) Dela iz 1. in 3. točke prvega odstavka 59. člena
tega odloka opravlja po posebni pogodbi organizacija ali
posamezniki.
(2) Naloge in dela iz 2., 4. in 5. točke prvega odstavka
59. člena tega odloka, so dolžni izvrševati lastniki stavb na
lastne stroške.
61. člen
(1) Sredstva za financiranje zimske službe, ki se nanašajo na izvedbo del iz 1., 3., 6. in 7. točke prvega odstavka
59. člena tega odloka zagotavlja Občina Dobrepolje v vsakoletnem proračunu.
(2) Občinska uprava mora v vsakoletnem proračunu
zagotoviti sredstva za izvajanje zimske službe v takem obsegu, da se zagotovijo minimalni pogoji, ki so potrebni za
zagotovitev prometne varnosti.
(3) Izvajalce zimske službe izbere občinska uprava na
osnovi določil zakona o javnih naročilih.
(4) Izvajalce se lahko izbere za daljše obdobje vendar
ne več kot za obdobje 5 let. Pogodbe oziroma dodatki k
pogodbam morajo biti sklenjeni pred začetkom zimske sezone.
(5) S pogodbo o izvajanju zimske službe moraj biti
zlasti dogovorjen obseg del ter pogoji pod katerimi mora biti
delo opravljeno, prioritete izvedbe del in določen čas opravljanja zimske službe.
62. člen
Pogodbeni izvajalec iz prvega odstavka 60. člena tega
odloka dela opravlja prioritetno, in sicer takoj, ko zapade
15 cm snega:
(1) Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah:
I. prioriteta:
– izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, ki povezujejo naselja s prometnicami, po katerih poteka avtobusni
promet,
– izvajanje zimske službe v občinskem središču, ki se
nanaša na čiščenje središča in čiščenje parkirnih prostorov,
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II. prioriteta:
– izvajanje zimske službe na ostalih lokalnih cestah
oziroma njihovih odsekih. Dela iz druge prioritete se opravlja
podnevi in ob delavnikih.
(2) Izvajanje zimske službe na javnih poteh:
I. prioriteta:
– izvajanje zimske službe na javnih poteh, ki omogočajo
dostop občanom do lokalnih cest ali cest višje kategorije,
II. prioriteta
– izvajanje zimske službe na ostalih javnih poteh oziroma njihovih odsekih. Dela iz druge prioritete se opravlja
podnevi in ob delavnikih.
(3) Za posipanje občinskih cest velja prioriteta iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Pluženje je potrebno pričeti v takem času, da se
občanom zagotovi pravočasen odhod na delo.
(5) V primeru večjih snežnih padavin (izrednih razmer)
so občani dolžni tudi sami pomagati, da se zagotovijo razmere, ki bodo omogočale minimalno prevoznost cest.
63. člen
(1) Lokalne ceste se lahko posipajo z mešanico soli in
peska oziroma izjemoma le s soljo oziroma drugimi ustreznimi kemičnimi sredstvi.
(2) Javne poti se praviloma ne posipajo. Na osnovi
dogovora med izvajalcem zimske službe in občinsko upravo
se javne poti lahko posipajo s peskom, le izjemoma z mešanico soli in peska.
(3) Pločniki se lahko posipajo z ustreznimi posipnimi
sredstvi.
(4) Pločnikov in drugih javnih površin ni dovoljeno posipati s smetmi ali pepelom.
64. člen
(1) Lokalne ceste je izvajalec zimske službe dolžan
posipati, ko nastopi nevarnost za poledenitev.
(2) Izvajalec zimske službe je dolžan posipni material
odstraniti takoj, ko se stali sneg in preneha nevarnost poledice. Posipni material je dolžan odstraniti predvsem na površinah v naseljih, kjer je možno izpiranje posipnega materala
v kanalizacijo.
65. člen
(1) Lastniki oziroma najemniki stanovanjskih objektov,
ter lastniki oziroma najemniki lokalov, pravne osebe so
dolžni:
– čistiti sneg s pločnikov, pri tem je prepovedano odstranjevanje snega na cestne površine,
– odstranjevati ledene sveče z napuščev,
– zagotoviti namestitev snegolovov pred pričetkom zimske sezone.
(2) V primeru, da fizične ali pravne osebe iz prvega
odstavka tega člena snegolovov ne namestijo, se sneg, ki iz
strehe zdrsne na javno oziroma prometno površino, odstrani
na njihove stroške.
66. člen
S čiščenjem pločnikov se prične, ko zapade 15 cm
snega in še sneži. V primeru, ko je na pločniku sneg s
pluženja ceste ob pločniku, je na pločniku potrebno zagotoviti prehodnost.
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IX. KAZENSKE DOLOČBE
67. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
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, opravlja 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 obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko pošodovala
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 motomo 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. ne zagotovi prehodnosti pločnika v zimskem času
(četrti odstavek 48. člena);
16. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
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športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);
17. ne obvesti, ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);
18. 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);
19. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);
20. 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);
21. ne opravi del oziroma ukrepov navedenih
v 59. členu tega odloka;
22. ne prične pluženja v takem času, da se občanom
zagotovi pravočasen prihod na delo (četrti odstavek
62. člena);
23. posipa pločnike oziroma druge javne površine s
pepelom ali smetmi (četrti odstavek 63. člena);
24. ne izvede posipanja lokalnih cest, ko nastopi nevarnost poledice in v zahtevanem roku ne odstrani posipnega materiala (64. člen);
25. ne izvede del navedenih v 65. členu tega odloka;
26. ne zagotovi prehodnosti pločnika (66. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
68. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
69. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 27. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
70. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti občinske uprave, ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
71. 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 41. člena tega
odloka.
72. 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 do prve zimske sezone po uveljavitvi tega odloka.
73. 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 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
dveh 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.
74. 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.
75. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list SRS, št. 7/87, 5/91) sprejet za potrebe bivše občine
Grosuplje, ter odlok o ureditvi nemotenega varnega prometa v občini Kočevje (Uradni list SRS, št. 13/83, 47/86 in
48/87).
76. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34400-1/98
Dobrepolje, dne 21. septembra 1999.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
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GROSUPLJE
4005.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o.
Grosuplje – naselje

Uradni list Republike Slovenije
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-6/98
Grosuplje, dne 29. septembra 1999.

Na podlagi 18. in 145. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) in 15. člena odloka o
gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest
(Uradni list SRS, št. 7/87) je Občinski svet občine Grosuplje na 10. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o.
Grosuplje – naselje
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino v k. o. Grosuplje – naselje:
1. zemljišče parc. št. 610/4 funkcionalni objekt v izmeri 647 m2 vl. št. 772,
2. zemljišče parc. št. 215/3 funkcionalni objekt v izmeri 88 m2 vl. št. 772.
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti
javno dobro in postanejo last Občine Grosuplje, Grosuplje,
Kolodvorska ul. 2.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-48/99
Grosuplje, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

4007.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Grosuplje naselje

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS,
št. 7/87) je Občinski svet občine Grosuplje na 10. redni seji
dne 29. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje
naselje
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo: številka 175/2, travnik v izmeri 154 m2, k.o. Grosuplje –
naselje.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno
dobro in postane last Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-38/99
Grosuplje, dne 29. septembra 1999.

4006.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje, (Uradni list RS, št. 42/99), je Občinski svet občine Grosuplje, na
10. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro:
k. o. Stranska vas
zemljišče parc. št. 773/9, travnik 4r v izmeri 53 m 2,
vl. št. 402,
zemljišče parc. št. 773/6, travnik 4r v izmeri 15 m 2,
vl. št. 192,
zemljišče parc. št. 773/8, travnik 4r v izmeri 114 m 2,
vl. št. 192,
zemljišče parc. št. 774/7, travnik 6r v izmeri 34 m 2,
vl. št. 830,
zemljišče parc. št. 774/9, travnik 6r v izmeri 35 m 2,
vl. št. 830,
zemljišče parc. št. 886/7, travnik 6r v izmeri 498 m 2,
vl. št. 853.

4008.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Ponova vas

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS,
št. 7/87), je Občinski svet občine Grosuplje na 46. redni
seji dne 4. 11. 19998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ponova
vas
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s številko 2114/2, v izmeri 31 m2, vpisano v ZK vl. št.
875, k.o. Ponova vas.
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II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno
dobro in postane last Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7300-9/97
Grosuplje, dne 4. novembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

4009.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Vino

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS,
št. 7/87) je Občinski svet občine Grosuplje na 46. redni seji
dne 4. 11. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vino
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s številko 2160/2, pot v izmeri 65 m2 vpisana v vl. št.
653, k.o. Vino.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno
dobro in postane last Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 349-1/95
Grosuplje, dne 4. novembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Idrija na 7. redni seji dne 5. 10. 1999
sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in občinske volilne komisije
ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90,
18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96),
kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje nagrada za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerega se izplačujejo nagrade članom občinskega sveta,
članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in
članom nadzornega odbora ter članov občinske volilne komisije.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE OZIROMA
NAGRADE

IDRIJA
4010.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta, nadzornega odbora in občinske volilne
komisije ter o povračilih stroškov

Na podlagi 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) in v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,

4. člen
Osnova za obračun plače oziroma nagrade na podlagi
tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma nagrada župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.

Stran

12972 / Št. 84 / 15. 10. 1999

Plača oziroma nagrada občinskega funkcionarja razen
župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma nagrade posameznega občinskega funkcionarja ter
zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
1. Župan
5. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Idrija, ki sodi v 4. skupino občin, določen količnik osnovne
plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini
50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije nagrada v višini 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
2. Podžupan
6. člen
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana izražene v količnikih, v skladu z naslednjimi
kriteriji in merili:
A)
– za nadomeščanje župana v primeru
odsotnosti ali zadržanosti
1,50
– za pomoč pri izvrševanju nalog
1,50
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 1.00 količnika za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača
oziroma nagrada, ki bi jo dobil župan.
B)
– za vodenje občinskega sveta
0,21
– udeležba na seji občinskega sveta
0,42
– predsedovanje komisiji ali odboru
občinskega sveta
0,46
– udeležba na seji komisije ali odbora
občinskega sveta
0,31
– predsedovanje delovni skupini
občinskega sveta
0,38
– udeležba na seji delovne skupine
0,26
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada nagrada v znesku 50% plače po kriterijih in merilih
pod točko A), ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višina izplačil po kriterijih in merilih pod točko B) je
enaka za poklicno oziroma nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
Z odločbo oziroma s sklepom, ki ga izda župan občine
v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog,
ki jih podžupan opravlja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma nagrade za nepoklicno
opravljanje funkcije in drugi elementi za izračun plače oziroma nagrade podžupana.
3. Člani občinskega sveta
7. člen
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi nagrada za posamezni me-
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sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer izraženo v
količnikih za:
– vodenje seje občinskega sveta
(po pooblastilu župana ali zaradi
nadomeščanja po zakonu)
0,21
– udeležbo na redni ali izredni seji
občinskega sveta
0,42
– udeležbo na seji komisije ali odbora
občinskega sveta – predsednik
0,46
– udeležbo na seji komisije ali odbora – član
0,31
– udeležbo na seji delovne skupine
občinskega sveta – predsednik
0,38
– udeležbo na seji delovne skupine – član
0,26
Udeležba na dvodelni seji se šteje kot udeležba na eni
seji.
Za udeležbo na slavnostni seji se nagrada ne izplača.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata in evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
4. Člani delovnih teles, ki niso člani
občinskega sveta
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju in evidence o
opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
Nagrada, izražena v količnikih, znaša
– za udeležbo na seji komisije ali odbora
občinskega sveta
0,31
– za udeležbo na seji delovne skupine
občinskega sveta
0,26
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega
možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– za predsedovanje nadzornemu
odboru – udeležba na seji
0,55
– za udeležbo na seji
0,44
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju in v skladu z
evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
5. Občinska volilna komisija
10. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– nagrada, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih pripravi volilna komisija in jih sprejme občinski
svet; izplačujejo pa se na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
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III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Idrija. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
14. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za plače, nagrade in povračila funkcionarjev in članov nadzornega
odbora v Občini Idrija, sprejet na seji občinskega sveta dne
16. 3. 1995.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se z dnem sprejetja na občinskem
svetu, določbe, ki se nanašajo na podžupana, pa od njegovega imenovanja dalje.
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Št. 1106-1/99
Idrija, dne 5. oktobra 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

ILIRSKA BISTRICA
4011.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), 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 Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica
na seji dne 30. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
1999 (Uradne objave, št. 11/99) se spremeni 2. člen tako,
da glasi:
Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 1999
je določen v skupni višini 1.573,302.918 SIT, od tega:
v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski primanjkljaj
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolgov
IX. Neto zadolževanje

1.559,703.162
1.560,302.918
599.756

13,599.756
13,599.756

13,000.000
–13,000.000

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem
glasilu, uporablja pa se od 1. januarja 1999.
Št. 012-3/99-10
Ilirska Bistrica, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž.
kem. tehnol. l. r.
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KRŠKO
4012.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Krško

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) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Krško
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Krško (Uradni list RS, št. 39/98 in 8/99) se v četrtem odstavku 4. člena črta besedilo:
“Na osnovi sklepa Davčna uprava RS, Davčni urad izda
odločbo o oprostitvi plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. V odločbi mora biti podana višina oprostitve in rok veljavnosti oprostitve.”.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.
Št. 1/18-414-5/98
Krško, dne 7. oktobra 1999.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način izvajanja gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske
vode na območju Občine Laško (v nadaljevanju: javna služba) – gospodarjenje z objekti in napravami za odvajanje in
čiščenje odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih, v industriji in pri drugih uporabnikih, odvajanje padavinske vode iz
naselij, priključene na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija), pogoje priključitve na javno kanalizacijo, meritve in obračun odvoda odpadne vode, prekinitev odvoda, obveznosti in pravice izvajalca javne službe ter
uporabnikov teh objektov in naprav.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
– odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
– odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov javne kanalizacije,
– odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanalizacijo,
– odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije,
– čiščenje odpadnih voda.
3. člen
Izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode (v nadaljevanju: izvajalec) je oseba, ki
jo določi občina v skladu s predpisi o gospodarskih javnih
službah. Izvajalec javne službe je praviloma hkrati izvajalec
javne službe oskrbe s pitno vodo.
4. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična in pravna
oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo, odprte
vode in podtalnico.
5. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode in je objekt javne infrastrukture.
6. člen
Izvajalec javne službe opravlja predvsem naslednje na-

LAŠKO
4013.

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne in
padavinske vode v Občini Laško

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97 in 73/98), 3. in 9.a člena
odloka o gospodarskih javnih službah v občini Laško (Uradni
list RS, št. 60/95 in 13/98) ter 23. člena statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Laško na 7. seji dne 15. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske
vode v Občini Laško

loge:
– skrbi za nemoteno delovanje javne kanalizacije,
– vzdržuje javno kanalizacijo,
– vodi kataster javne kanalizacije,
– izvaja priključevanje na javno kanalizacijo,
– izdaja smernice in soglasja v skladu s tem odlokom in
pravilnikom,
– spremlja kvaliteto in stopnjo onesnaženosti odpadnih
voda,
– sodeluje z občino kot lastnikom pri načrtovanju razvoja in pri izdelavi razvojnih programov javne kanalizacije.
Izvajalec javne službe je dolžan enkrat letno dostaviti
občinskemu svetu poročilo o izvajanju javne službe. Med
letom je izvajalec javne službe dolžan obveščati občinski
svet oziroma drug pristojni občinski organ o vseh dejstvih
in pojavih, ki pomembneje vplivajo na izvajanje javne
službe.
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7. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z aktom občine niso prenešene na izvajalca
javne službe, opravlja občinska uprava. Občinska uprava
skrbi za strokovno koordinacijo med občino in izvajalcem
javne službe.

Uporabnik je dolžan s svojimi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode ter da voda pred iztekom v javno
kanalizacijo izpolnjuje predpisane pogoje.
Priključek na interno kanalizacijo financira in vzdržuje
uporabnik.

8. člen
Podrobnejši pogoji za priključevanje, uporabo in vzdrževanje objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadne
in padavinske vode se določijo s pravilnikom.

3. Gradnja javne kanalizacije

II. OBJEKTI IN NAPRAVE JAVNE KANALIZACIJE
1. Objekti in naprave javne infrastrukture
9. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so gospodarska
javna infrastruktura v lasti občine, nepremičnine javne kanalizacije so grajeno javno dobro.
Objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda v
meteorno kanalizacijjo so objekti skupne komunalne rabe.
Izvajalec javne službe vodi kataster kanalizacijskega
omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 10. člena tega odloka ter register kanalskih priključkov.
10. člen
Infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežja ter
mobilna in druga sredstva, ki so v skladu s predpisi namenjeni izvajanju dejavnosti odvajanja odpadnih in padavinskih voda so:
Magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za tranzit odpadne in padavinske vode
med naselji;
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na magistralnem omrežju;
– centralne čistilne naprave.
Primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za tranzit odpadne in padavinske vode
iz dveh ali več stanovanjskih sosesk ali med manjšimi naselji
oziroma med posameznimi sekundarnimi omrežji;
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih sosesk ali manjših naselij;
– naprave za čiščenje odpadne vode za več sosesk ali
manjših naselij.
Sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje uporabnikov;
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje odpadne vode.
2. Objekti in naprave uporabnika
11. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno prvega priključnega jaška oziroma priključka na javno kanalizacijo,
– greznice, gnojnične jame, gnojišča,
– naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda –
lokalne čistilne naprave,
– interna kanlizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.

12. člen
Kdor namerava graditi javno kanalizacijo, si mora za
načrtovanje pridobiti smernice izvajalca.
Javna kanalizacija se lahko načrtuje in gradi na podlagi
generalnega načrta kanalizacije za določeno območje urejanja.
Novozgrajeni objekti in naprave morajo biti praviloma
zgrajeni v ločenem sistemu odvajanja voda.
Na kanalizacijo za odvajanje padavinske vode ni dovoljeno priključiti kanalizacije za odvajanje odpadnih voda.
13. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji v
roku 3 mesecev po izdaji uporabnega dovoljenja prenesti
objekte in naprave v gospodarjenje izvajalcu javne službe in
mu predati projekt izvedenih del (PID). Izvajalec mora v tem
roku prevzeti zgrajeno javno kanalizacijo.
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
14. člen
Uporaba objektov in naprav javne kanalizacije in priključitev nanje je obvezna za vse uporabnike vode in na vseh
območjih, kjer so ali bodo vzpostavljeni javni sistemi odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
Po izgradnji nove javne kanalizacije so se možni uporabniki nanjo dolžni priključiti v roku, ki ga določi projekt in
program izgradnje kanalizacije. Na območjih, kjer je javna
kanalizacija že zgrajena, se morajo možni uporabniki priključiti v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo, ki
je vezana na čistilno napravo, izprazniti in opustiti greznico
ter izvajalcu omogočiti nadzor.
16. člen
Praviloma ima vsak objekt en spojni kanal oziroma en
priključek na javno kanalizacijo.
Uporabnik oziroma lastnik notranje kanalizacije ne sme
brez soglasja izvajalca dovoliti priključitve objektov drugih
lastnikov po svoji notranji kanalizaciji.
17. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki odvajajo tehnološko
vodo, praviloma morajo imeti na spojnem kanalu pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajene naprave za predčiščenje oziroma nevtralizacijo tehnoloških odpadnih voda in
kontrolni jašek, v katerem je mogoče meriti količino odpadnih voda in odvzemati vzorce odpadne vode.
18. člen
Izvajalec izdaja soglasja k:
– prostorskim planskim in izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
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– vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja,
– vlogi za priključitev.
Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

ne vsebujejo škodljivih snovi za naravo, se smejo uporabljati
za gnjojenje kmetijskih površin, vendar ne na območjih, ki
spadajo v najožji in ožji varstveni pas vodnih virov.

19. člen
Uporabnik priloži k vlogi za pridobitev soglasja:
– dovoljenje za poseg v prostor (lokacijsko, gradbeno,
priglasitev) ali drug dokaz o legalnosti objekta (zemljiškoknjižni izpisek),
– projekt hišne kanalizacije in situacijski načrt priključnega mesta,
– soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo tekel priključek,
– drugo dokumentacijo, ki je potrebna izvajalcu glede
na specifiko terena ali objekta priključitve.

26. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče, gnojnično jamo ali
zbiralnik za gnojevko. Objekti morajo biti zgrajeni tako, da
gnojevka ne more odtekati v javno kanalizacijo, v površinske
vode ali v podtalnico.

20. člen
Izvajalec je dolžan dopustiti priključitev, če uporabnik vloži zahtevo in če to dopuščajo zmogljivosti ter tehnična izvedba javne kanalizacije. Če priključitev zaradi
tehničnih razlogov ni možna, mora izvajalec o tem obvestiti uporabnika.
21. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo mora
bodoči uporabnik plačati priključno takso in stroške priključitve. Izvajalec in uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi.
Priključna taksa je namenski finančni vir občine za graditev in rekonstrukcijo javne kanalizacije.
22. člen
Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo praviloma izvede izvajalec javne službe, lahko pa tudi uporabnik
ob soglasju ter pod neposrednim nadzorom izvajalca javne
službe
Izvajalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco
uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
23. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v
primeru rušenja priključenega objekta. Uporabnik odjavi priključek najkasneje 14 dni pred rušitvijo, izvajalec priključek
izbriše iz evidence uporabnikov.
IV. PRIKLJUČITEV NA GREZNICE
24. člen
Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, je za zbiranje
odpadnih voda obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak – greznice, čistilne naprave – v skladu z veljavnimi predpisi. Greznice morajo biti grajene tako, da se odpadna voda ne razliva po terenu in ne pronica v podtalje. Greznice so del notranje kanalizacije. Uporabniki morajo zagotoviti
redno čiščenje in vzdrževanje objektov za čiščenje odplak.
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico,
speljane morajo biti v meteorno kanalizacijo ali v ponikalnico.
25. člen
Greznice morajo biti praznjene po programu, ki ga
izdela izvajalec. Izvajalec mora voditi o greznicah posebno
evidenco, iz katere je razvidno lastništvo, lokacija, velikost,
vodotesnost in datum praznjenja greznice.
Odpadne vode in gošče se morajo prečistiti na čistilni
napravi. Odpadne vode in gošče iz individualnih greznic, ki

V. FINANCIRANJE IN PLAČEVANJE STORITEV
27. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva za izgradnjo in delovanje sistemov
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
– lastna sredstva občanov.
28. člen
Uporabniki javne kanalizacije in individualnih greznic
so dolžni plačevati storitve odvajanja in čiščenja odpadne
vode. Storitve čiščenja odpadnih voda plačujejo uporabniki
le, če se čistijo na čistilni napravi.
Ceno odvajanja in čiščenja odpadne vode (kanalščino)
po kanalu ali s cisterno na podlagi predloga izvajalca javne
službe in v skladu z veljavnimi predpisi potrjuje občinski
svet. Izvajalec mora v predlogu za potrditev cene utemeljiti
posamezne elemente cene.
Osnova za obračun odvedene odpadne vode pri odvajanju v javno kanalizacijo je količina porabljene pitne vode ali
tehnološke vode v m3, merjena z merilno napravo. Če je
pitna voda namenjena za proizvodnjo kot surovina ali za
napajanje živine, se lahko količina odvedene tehnološke
vode meri z merilno napravo, za kmetije pa določi v pavšalni
mesečni porabi pitne vode na osebo. Pri greznicah je osnova za obračun količina izpraznjene mase.
V primerih, ko merilna naprava za porabo pitne vode ni
vgrajena in v primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira, se
količina odpadne vode določi v pavšalni mesečni porabi
pitne vode na osebo.
Kanalščina se plačuje v enakih razdobjih kot poraba
pitne vode.
29. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, veljajo določbe odloka o oskrbi s pitno vodo.
VI. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE
VODE
30. člen
Izvajalec lahko prekine odvajanje odpadne in padavinske vode:
– če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov, varno obratovanje javne kanalizacije ali če prekoračuje
mejne koncentracije,
– če uporabnik v plačilnem roku in na pismeni opomin
ne poravnava računov za kanalščino.
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Uporabniku se prekine dobava pitne vode iz javnega
vodovoda, če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost onesnaženja za vodni vir ali javni vodovod.
Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
31. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in
padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na
objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času
trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike, preko
sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
izvajalec prekine odvajanje odpadne in padavinske vode,
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.
32. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima izvajalec pravico
brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda, mora pa o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
IN UPORABNIKOV
33. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek
na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca in priključek ni
strokovno izveden, lahko izvajalec na stroške uporabnika
izvede uskladitev priključka po pogojih izvajalca.
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VIII. KAZENSKA DOLOČBA
38. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek gospodarska družba, druga pravna oseba ali posameznik, ki krši določila drugega odstavka 11. člena, določila 12., 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25. in 26.
člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba gospodarske družbe ali druge
pravne osebe, ki krši določila iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalni redarji, pristojne inšpekcijske službe, občinska uprava in
izvajalec.
40. člen
Občinski svet Laško v roku enega leta po uveljavitvi
odloka sprejme program razvoja javne kanalizacije.
41. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pogojih za odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Laško (Uradni list SRS, št. 21/89).
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-7/99-6/2
Laško, dne 15. septembra 1999.

34. člen
Izvajalec ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja, meritev
in snemanj ne glede na to, kdo je lastnik ali upravljalec
objektov ali zemljišč, na katerem so kanalizacijski objekti in
naprave.
Izvajalec mora po opravljenem delu vzpostaviti na zemljišču prejšnje stanje in povrniti dejansko nastalo škodo.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

ROGAŠKA SLATINA
35. člen
Vsakdo, ki povzroči škodo na javni kanalizaciji ali ki
povzroči škodo s škodljivimi odplakami, je dolžan to škodo
povrniti.
36. člen
Uporabnik mora izvajalcu dovoliti dostop do merilnega
mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika, odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih
naprav.
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljalca o vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.
37. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.
Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.

4014.

Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev
pokopališča v Rogaški Slatini

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99) ter v skladu z 39. in 40. členom
zakona o urejanju in drugih posegih 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 in 71/93) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča
v Rogaški Slatini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu s statutarnim sklepom
občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 37/95) ter v
skladu in z usmeritvami dolgoročnega plana občine Šmarje
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pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjenega l. 1989
(Uradni list RS, št. 39/90), spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) in odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 69/93), sprejme ureditveni načrt za razširitev
pokopališča v Rogaški Slatini, ki ga je izdelal Razvojni center Inštitut za urejanje prostora Celje d.o.o, pod številko
projekta 10/99 v februarju 1999.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne
opise, grafične priloge in soglasja organov, organizacij in
skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in
določajo pogoje za ureditev razširitve pokopališča, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem
delovnega in bivalnega okolja in ureditev zelenih površin.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Opis meje po obodni parcelaciji:
Izhodišče opisa meje je na zahodu obravnavanega območja, v stičišču parcele št. 468/1 k.o. Velike Rodne s
parcelo št. 38 k.o. Brestovec (cesta Rogaška Slatina–Brestovec).
Od izhodiščne točke poteka meja po k.o. Brestovec
proti jugu in jugovzhodu, vzporedno z obstoječo potjo tako,
da v opisani smeri seka parcele št. 38, 36, 28 in 26/1, do
meje s k.o. Rjavica.
V nadaljevanju poteka po k.o. Rjavica, seka parcelo št.
507/1 (obstoječa cesta) ter zavije proti severovzhodu. V tej
smeri poteka po vzhodnem robu parcele št. 507/1 ter delno seka tudi parcele št. 1, 50/1 in 49/1, zavije proti severu
in zahodu tako da ponovno seka parcelo št. 507/1, do
meje s k.o. Velike Rodne.
V nadaljevanju poteka po k.o. Velike Rodne. V smeri
proti zahodu najprej seka parcelo št. 465 (cesta Rogaška
Slatina-Velike Rodne) ter nadaljuje po severnem robu parcele št. 468/1 (cesta Rogaške Slatina–Brestovec). Na zahodnem delu parcele št. 319/1 (obstoječe pokopališče) zavije
proti severu, seka parcelo št. 319/1 in 320/1, zavije proti
zahodu in jugu tako, da seka parcelo št. 467/2 (cesta)
oziroma poteka po njenem zahodnem robu, ponovno seka
parcelo št. 468/1 in poteka do izhodiščne točke.
Vse opisane parcele so v k.o. Brestovec, k.o. Rjavica
in v k.o. Velike Rodne. Površine območja znotraj opisane
meje ureditvenega območja znaša 1,67ha.
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ni ali občasni prodaji cvetja, sveč in drugih artiklov, namenjenih za urejanje grobov in
– območje grobnih polj s potmi in ploščadmi, namenjeno pokopavanju v klasične in žarne grobove ter prostor
za raztros pepela.
Objekti in območja so predvideni v prostorsko in funkcionalno zaključenih tlorisnih gabaritih, ki jih ločujejo oziroma povezujejo ceste in poti, objekti komunalnih, energetskih in vodnogospodarskih ureditev in zelene površine.
Dovoz in dostop na obravnavano območje je po dovozni cesti Rogaška Slatina–Brestovec, do obstoječih in predvidenih parkirnih površin, dalje pa po internem prometnem
omrežju. Vstopni del bo urejen na vzhodnem in zahodnem
delu, na delu obstoječe ceste, ki bo spremenjena v pešpot
– promenado. Interventni in servisni dovoz bo zagotovljen
po internem omrežju poti.
Za nemoten promet do Brestovca bo pred ureditvijo
obstoječe lokalne ceste v pešpot – promenado, zgrajena
obvozna cesta.
Na osrednjem delu bo del obstoječe ceste Rogaška
Slatina–Brestovec spremenjen v pešpot – promenado, ob
kateri bo urejena ploščad s pergolo, nadstrešnicami in paviljoni za prodajo cvetja, sveč in drugih artiklov. Na promenado bo navezano omrežje obstoječih in predvidenih pešpoti.
Južni del ureditvenega območja je v celoti opredeljen
kot območje grobnih polj in sistema peš poti. To je zasnovano
v zvezdasti obliki, na stičišču vseh poti pa je večja ploščad,
namenjena postavitvi spominskega obeležja in komemoracijam. Ob glavnih poteh so predvidene še tri manjše ploščadi za
postavitev fontan in mest za zbiranje odpadkov. Na omrežje
glavnih poti se navezuje omrežje ostalih poti, ob katerih so v
terasah, zaradi prilagajanja terenu, nanizana grobna polja.
Grobovi so zasnovana kot družinski grobovi (2,50 ×
2,50 m), kot enojni grobovi (2,50 × 1,25 m) ter kot žarni
grobovi, enakih dimenzij kot enojni grobovi. Grobovi so
razvrščeni obojestransko ob poti, zaradi prilagajanja terenu
pa je med grobnimi polji brežina. Poleg opisanih grobov je
predvidena tudi izgradnja zidu za žarne niše (grobove) ter
ureditev prostora za raztros pepela.
Na novem delu pokopališča je predvidenih 1300 pokopnih mest po klasičnem načinu pokopov v enem nivoju
oziroma ustrezno večje število pokopnih mest v dveh nivojih
ali v žarnih grobovih ter 220 pokopnih mest v žarnih nišah.
Celotno območje bo ozelenjeno, v največji možni meri
bo ohranjena obstoječa vegetacija, z dosaditvami dreves,
grmovnic in pokrovnic pa bodo zelene površine dopolnjene.
Ostale površine bodo zatravljene.
Na celotnem območju urejanja bodo izvedene vodnogospodarske ureditve (ločeno odvodnjavanje površinskih,
izcednih voda in drugih voda) ter ureditve v zvezi s komunalnimi, energetskimi in telekomunikacijskimi ureditvami.

III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI
ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH
POSEGOV V PROSTOR

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO UREJANJE OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje ureditvenega načrta je glede na
namembnost namenjeno za pokopališče ter za spremljajoče
dejavnosti, ki osnovno dejavnost dopolnjujejo oziroma omogočajo. Zaradi tega je ureditveno območje razdeljeno v tri
funkcionalne enote:
– območje dovozne ceste in parkirnih površin, namenjeno parkiranju obiskovalcev pokopališča in območje obvozne ceste Rogaška Slatina–Brestovec,
– območje promenade (pešpoti) z urejenim vstopnim
delom in območjem za postavitev objektov, namenjenih stal-

5. člen
Pred začetkom gradnje je obvezno izdelati geološke
preiskave terena in določiti pogoje gradnje in urejanja grobov.
Za objekte, naprave, poti in grobna polja so določeni
maksimalni tlorisni gabariti s tolerancami oziroma zunanje
gradbene linije, ki jih narekujejo potrebni odmiki, možnost
organiziranja dovozov in dostopov ter varstveni pasovi. Tehnološko-tehnične rešitve objektov in naprav morajo upoštevati smeri dovozov in druge pogoje, predvsem vodnogospodarske ureditve.

Uradni list Republike Slovenije
Pogoji za oblikovanje objektov:
Objekt št. 1 – pergola, nadstrešnica ali paviljon tvorijo
štirje samostojni objekti polkrožne oblike, postavljeni na zunanji rob krožne ploščadi. Objekti bodo oblikovani kot pergola, zasajena s popenjalko, po potrebi kot nadstrešnica z
ravno streho ali kot zaprt objekt – paviljon. Maksimalni tlorisni gabarit objekta bo 8 x 3 m, (± 2 m, vendar za vse objekte
enako) ter radij notranje stene r=5,50 m. Etažnost objekta
bo P, maksimalni višinski gabarit bo 3,50 m (± 0,50 m,
vendar za vse objekte enako), streha bo ravna, kritina bo
bitumenska ali pločevina (baker). Paviljon bo klasično grajen
ali montažen, z večjimi steklenimi površinami na fasadi na
notranji strani ploščadi. Ostala fasada bo omet ali kamnita
obloga svetle barve.
Objekt št. 2 – ograja ob vstopu na pokopališče bo
klasično grajena, ometana z ometom svetle barve, višine
med 2,50 do 3 m, s poudarjenimi stebri ob vhodu ter
ustrezno zaščitena pred padavinami (streha, odkap…) Odprtina za vrata bo široka 3,50 do 4 m. Vrata bodo dvokrilna,
kovinska (kovana) temne barve.
Objekt št. 3 – trije žarni zidovi bodo tlorisnih gabaritov
7 x 1 m (± 0,50 m) ter višine 2,50 m (± 0,50 m). Zidovi
bodo betonski, svetlo ometani s kamnitimi spominskimi ploščami enakih gabaritov in barve.
Grobovi bodo tlorisnih dimenzij 2,50 × 2,50 m (družinski grobovi) in 2,50 × 1,25 m (enojni grobovi ali žarni grobovi). Razvrščeni bodo obojestransko ob poti, zaradi prilagajanja terenu pa je med grobnimi polji brežina. Grobovi bodo
imeli grajeno (kamnito) obrobo, na zadnji strani bo prostor
za postavitev spomenika. Ta bo grajen (kamnit), praviloma
pravokotne oblike, površine ca. 1 m. Grobovi bodo praviloma zatravljeni.
V. POGOJI ZA PROMETNO, ENERGETSKO
IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Cestno omrežje:
Dovoz in dostop na obravnavano območje je po lokalni
cesti Rogaška Slatina–Brestovec, dalje pa po internem prometnem omrežju. Vstopni del bo rekonstruiran tako, da bo
zagotovljen servisni in interventni dovoz in dostop obiskovalcev.
Zaradi preureditve dela lokalne ceste Rogaška Slatina–Brestovec v pešpot, je predvidena izgradnja nove obvozne ceste, ob kateri bo zgrajeno tudi parkirišče za osebna
vozila. (39PM). Nova cesta bo široka 6 m ter v asfaltni
izvedbi.
V primeru povečanega obiska (praznik, večji pogrebi…) bo parkiranje zagotovljeno tudi na predvideni obvozni
lokalni cesti, na kateri bo v takem primeru potekal enosmerni promet.
Vodnogospodarske ureditve:
Na obravnavanem in kontaktnem območju niso tangirani obstoječi površinski odvodniki. Način odvodnjavanja površinskih in izcednih voda iz območja novega pokopališča je
opisan v poglavju “kanalizacija”.
Kanalizacija:
Meteorne vode iz predvidenih utrjenih površin novega
pokopališča je potrebno odvajati preko ustrezno dimenzioniranih požiralnikov s peskolovi v predviden meteorni kanal,
ki se naveže na obstoječo meteorno kanalizacijo.
Izcedne vode iz območja novega pokopališča je potrebno zajeti z ustrezno dimenzioniranim drenažnim sistemom ter jih preko klorinatorja oziroma kontrolnega objekta
ustrezno očiščene izpuščati v kanalizacijsko omrežje.
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Eventualna priključitev predvidenih objektov (paviljonov) ob centralni pešpoti na kanalizacijsko omrežje bo definirana z lokacijsko dokumentacijo.
Preskrba z vodo:
Obstoječi vodovod d=32 mm, ki poteka preko obravnavanega območja, je potrebno prestaviti izven območja,
predvidenega za pokopavanje. Trasa prestavljenega vodovoda bo potekala po trasah predvidenih pešpoti novega
pokopališča. Zaradi priključitve treh novih fontan na javni
vodovod je potrebno sočasno s prestavitvijo tudi povečati
obstoječi profil cevi (d=65 mm) do glavnega voda.
Eventualna priključitev predvidenih objektov (paviljonov) ob centralni pešpoti na vodovodno omrežje bo definirana z lokacijsko dokumentacijo.
Električno omrežje:
Obstoječe 20 kV daljnovode, ki potekajo preko obravnavanega območja je potrebno prestaviti izven območja pokopavanja ter jih kablirati. Trasa predvidenih VN KB 20kV bo
ob novi obvozni cesti.
Eventualna priključitev predvidenih objektov (paviljonov) ob centralni pešpoti na elektro omrežje bo definirana z
lokacijsko dokumentacijo.
Telefonsko omrežje:
Obstoječe telefonsko omrežje, ki poteka na skrajnem
južnem delu obravnavanega pokopališča ni tangirano z
območjem, predvidenim za pokopavanja. Pri vseh ostalih
ureditvah (zasaditve…) je potrebno upoštevati pogoje upravljalca.
Eventualna priključitev predvidenih objektov (paviljonov) ob centralni pešpoti na telefonsko omrežje bo definirana z lokacijsko dokumentacijo.
Odpadki:
Zagotovljeno bo zbiranje komunalnih odpadkov v kontejnerjih oziroma v drugih ustreznih posodah in odvoz na
deponijo komunalnih odpadkov. Morebitne posebne odpadke je obvezno odvažati na za to določeno deponijo ali v
predelavo. Na javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno število košev za odpadke.
VI. POGOJI ZA UREJANJE PROSTIH IN ZELENIH
POVRŠIN UREDITVENEGA OBMOČJA
7. člen
Urejanje prostih površin:
V največji možni meri bo pri vseh posegih ohranjena
obstoječa vegetacija, z dosaditvami pa bodo zelene površine dopolnjene. Uporabljene bodo avtohtone drevesne in
grmovne vrste, prevladovali bodo listavci. Za popestritev ter
zaradi oblikovanja bodo uporabljene tudi neavtohtone vrste.
Ob predvideni promenadi bo zasajen drevored manjših
dreves s formalno oblikovano krošnjo (tip “globosum”). Robni del novega dela pokopališča bo obsajen s striženo živico
(čuga, pacipresa, tisa...). Na večjih prostih površinah novega dela pokopališča bodo zasajene skupine dreves, ostali
deli pa bodo zatravljeni ali zasajeni z grmovnicami. Brežine
med posameznimi terasami bodo zasajene s pokrovnicami
(panešplica, brin…)
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA UREJANJE
IN IZVEDBO UREDITVENEGA NAČRTA
8. člen
Za vse posege, ki niso opredeljeni ali natančneje določeni s tem ureditvenim načrtom, je za pridobitev lokacijskega
dovoljenja pred vsako gradnjo ali urejanjem obvezno predložiti ustrezne strokovne podlage (lokacijsko dokumentacijo).
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9. člen
Pri gradnji objektov in naprav ter pri urejanju zunanjih
površin na ureditvenem območju je obvezno upoštevati naslednje pogoje:
– površine se smejo uporabljati le za namene, ki jih
določa ureditveni načrt,
– vsi objekti morajo biti priključeni na vse komunalne
naprave, ki bodo zgrajene za potrebe obravnavanega območja,
– pred začetkom obratovanja objektov ali naprav je
potrebno zgraditi predvidene komunalne objekte.
10. člen
Tolerance:
Tlorisni gabariti so opredeljeni kot maksimalni, ki jih je v
okviru toleranc dovoljeno večati ali manjšati. Višinski gabariti
objektov so opredeljeni z etažnostjo ali z maksimalno dovoljeno višino venca oziroma objekta.
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in objektov, navedene v tem ureditvenem načrtu in tem odloku,
se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za
pridobitev dovoljenja za gradnjo.
Pri realizaciji ureditvenega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem ureditvenim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno
– tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se
ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Odstopanja od oblikovalski in tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
11. člen
Izvedba ureditvenega načrta bo potekala v več etapah:
1. faza
– izgradnja prvega dela novega pokopališča s ca. 112
grobnimi polji ter ustreznim omrežjem pešpoti in prometno,
energetsko ter komunalno infrastrukturo in ozelenitvijo,
– pričetek gradnje obvozne ceste Rogaška Slatina–
Brestovec ter parkirišča za osebna vozila.
2. faza
– izgradnja drugega dela novega pokopališča s ca.
176 grobnimi polji ter ustreznim omrežjem pešpoti in prometno, energetsko ter komunalno infrastrukturo in ozelenitvijo,
– nadaljevanje gradnje obvozne ceste Rogaška Slatina–Brestovec ter parkirišča za osebna vozila.
3. faza
– izgradnja obvozne ceste Rogaška Slatina–Brestovec
s parkirišči za osebna vozila ter izgradnja osrednje pešpoti –
promenade,
– izgradnja tretjega dela novega pokopališča z ustreznim omrežjem pešpoti in prometno, energetsko ter komunalno infrastrukturo in ozelenitvijo, ki ga je možno smiselno
deliti v več manjših faz.
Vsaka faza mora biti zaključena, tako da lahko funkcionira kot samostojna enota oziroma mora predstavljati zaključeno celoto. Pred začetkom obratovanja posameznega dela
(faze) pokopališča je obvezno urediti terase za grobna polja
v smislu ureditve zemeljskih del, prometnega in komunalnega urejanja ter ozelenitve. Namembnost zemljišč, ki so

Uradni list Republike Slovenije
predvidena za izgradnjo pokopališča, ostane do začetka
ustrezne faze nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih
dovoljujejo le posegi, ki so nujni za realizacijo predhodne
faze.
IX. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
13. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9-3/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4015.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Rogaška Slatina

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 47. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) 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 Rogaška
Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Rogaška Slatina
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 Rogaška
Slatina.
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.
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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
V občinski upravi se ustanovijo organi občinske
uprave:
– Oddelek za gospodarstvo,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor
in notranji organizacijski enoti:
– Oddelek za finance in
– Pravna služba.
6. člen
V Oddelku za gospodarstvo se opravljajo naslednje
naloge:
– upravlja občinsko premoženje,
– skrbi za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
– zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva;
– pospešuje razvoj malega gospodarstva, turizma in
drugih gospodarskih dejavnosti,
– opravlja naloge na področju kmetijstva,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na določanje pogojev
za opravljanje obrti, gostinstva in turizma v okviru zakonsko
določenih pristojnosti,
– spremlja gospodarska gibanja,
– sodeluje s stanovanjskim skladom pri pripravljanju
strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in
reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij,
– opravlja analitično in statistično dejavnost,
– vodi postopke podeljevanja koncesij v okviru svojih
pristojnosti in v skladu z zakonom,
– pripravlja osnove in strokovne podlage ter razvojne
dokumente in skrbi za prijavo na natečaje za skladnejši
regionalni razvoj (demografsko ogrožena področja),
– sodeluje z odborom za gospodarstvo in odborom za
kmetijstvo,
– pripravlja predpise iz svojega delovnega področja,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev s področja gospodarstva,
– planira in izvaja nadzor nad porabo sredstev proračuna potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti.
7. člen
V Oddelku za družbene dejavnosti se opravljajo naslednje naloge:
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– pripravlja in uresničuje občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva,
otroškega varstva, kulture in socialnega varstva,
– pripravlja in uresničuje programe delovanja in razvoja
otroškega varstva, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva,
športa in socialnega varstva,
– skrbi in izvaja nadzor nad izvedbo nacionalnih programov ter uresničuje izvajanje občinskih programov na področju družbenih dejavnosti,
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti in mrliško ogledno službo,
– vodi postopke za podeljevanje koncesij v okviru svojih pristojnosti in v skladu z zakonom,
– izvaja oziroma organizira svetovanje občanom glede
osebne pomoči, pomoči družinam na domu in subvencioniranje najemnin,
– skrbi in izvaja nadzor nad vzdrževanjem objektov in
osnovnih sredstev neposredno ali preko javnih zavodov na
področju družbenih dejavnosti,
– pospešuje in financira kulturne dejavnosti in ustanove,
– skrbi za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospešuje šport in rekreacijo,
– sodeluje z odborom za družbene dejavnosti,
– pripravlja predpise s svojega delovnega področja,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
– opravlja druge naloge na področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
8. člen
V Oddelku za okolje in prostor se opravljajo naslednje
naloge:
– ureja in skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih
gospodarskih služb,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– opravlja naloge potrebne za gradnjo, vzdrževanje in
urejanje lokalnih javnih cest, javnih poti, javnih parkovnih in
parkirnih površin, javne razsvetljave, rekreacijskih in drugih
javnih površin,
– opravlja naloge potrebne za gradnjo komunalnih objektov in naprav,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z
infrastrkturnimi objekti in napravami,
– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih
javnih služb,
– pripravlja strokovne podlage, organizira priprave za
sprejemanje prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– predstavlja in zagovarja prostorske izvedbene akte
na pristojnih organih,
– nadzoruje kakovost in izdelavne roke prostorskih izvedbenih aktov,
– oblikuje razpisne pogoje za pridobivanje ponudb,
– pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja
oziroma ekologije iz pristojnosti občin,
– podeljuje koncesije v skladu z zakonom,
– upravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– organizira komunalno redarsko službo in skrbi za
javni red in mir v občini,
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišča za potrebe občine,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč,
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– pripravlja predpise iz svojega delovnega področja,
– pripravlja akte, ki določajo prekrške in denarne kazni
za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in jih predloži v sprejem občinskemu svetu,
– spremlja uradne objave razpisov in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planira in izvaja nadzor nad porabo proračunskih
sredstev potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora.
9. člen
Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe gospodarjenje s stavbnimi zemljišči se znotraj Oddelka za okolje in
prostor ustanovi režijski obrat v katerem se izvajajo naslednje naloge:
– vodenje evidenc o stavbnih zemljišč,
– pridobivanje, prodaja, menjava in oddaja zemljišč za
gradnjo,
– urejanje stavbnih zemljišč za potrebe investicij,
– planiranje in upravljanje finančnih sredstev namenjenih za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč,
– dajanje v najem občinske nepremičnine,
– vodenje investicijskih poslov v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč,
– priprava strokovnih podlag za razlastitev,
– vodenje evidenc zavezancev za plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča,
– izvajanje nadzora nad plačili zavezancev,
– izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe ne obstaja predkupna pravica,
– uveljavljanje predkupne pravice občine,
– obračunavanje višine komunalnega prispevka, izdajanje odločbe in vodenje evidence o plačilih,
– planiranje, organiziranje in izvrševanje nadzora nad
izvajanjem manjših posegov na področjih prometne varnosti, vzdrževanje infrastruktirnih objektov ter urejanja okolja,
– v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi organiziranje
zimske službe,
– v primeru elementarnih nesreč izdelava predlaga načrta najnujnejših ukrepov takojšnje sanacije,
– opravlja vsa druga strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna dela za potrebe gospodarske javne
službe.
Viri financiranja režijskega obrata so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki.
10. člen
Pri izvajanju nalog režijskega obrata se neposredno
uporabljajo določbe zakona o stavbnih zemljiščih, ki urejajo:
– vrste in obseg javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja in njihovo oblikovanje,
– ter druge elemente, pomembne za opravljanje javne
službe.
11. člen
V Oddelku za finance se opravljajo naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
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– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– sodeluje z nadzornim odborom občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člena
V Pravni službi se opravljajo naslednje naloge:
– opravlja splošnopravne naloge za župana, občinski
svet in občinsko upravo,
– sodeluje z oddelki pri pripravi pravnih aktov in drugih
pravnih zadev občinske uprave,
– opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko
pravnimi zadevami in vodi evidenco nepremičnin občine,
– opravlja strokovna opravila za promet z nepremičninami,
– opravlja kadrovske zadeve;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– opravlja druge pravno splošne naloge.
13. člen
Znotraj Oddelka za gospodarstvo se opravljajo naloge
občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
14. člen
Znotraj Oddelka za okolje in prostor se opravljajo 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.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
16. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga
imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki
so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in drugimi organi 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 lahko pooblasti za posamezne naloge v
zvezi z vodenjem organov občinske uprave predstojnike teh
organov, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo.
17. člen
Organe občinske uprave vodijo predstojniki, ki jih imenuje in razrešuje župan. Predstojniki organov občinske uprave odločajo o upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za
katere je organiziran organ občinske uprave v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstojniki organov občinske uprave sodelujejo z drugimi organi občinske uprave pri reševanju skupnih zadev v
okviru svoje pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
Predstojnik organa občinske uprave je za svoje delo
odgovoren tajniku občine in županu.

Št.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Župan Občine Rogaška Slatina v roku enega meseca
po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Rogaška Slatina, ki je
podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni
list RS, št. 53/95 in 20/98).
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-9-1/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

18. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni tajniku
občine in županu.
19. 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.
20. 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.
21. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z
zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
22. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.
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Odlok o lokacijskem načrtu za prečno cesto
med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v
Rogaški Slatini

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99) ter v skladu z 39. in 40. členom
zakona o urejanju in drugih posegih 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 in 71/93) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999
sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za prečno cesto med Ulico
XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989,
ter dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Rogaška Slatina za obdobje od leta 1986 do leta 2000
– dopolnjen 1998 sprejme lokacijski načrt poteka prečne
ceste med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški
Slatini (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
2. člen
Lokacijski načrt je v septembru 1999 izdelal
A.P.I.,d.o.o.,Ljubljana pod št. LN-01/99. Vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, ki se nanašajo na lego in območje
obravnavanega cestnega odseka, velikost in potek, način
prometne regulacije ter ureditev neposredne okolice.
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II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
V ureditveno območje lokacijskega načrta so vključene
naslednje parcele oziroma deli parcel k.o. Rogaška Slatina
parc. št.: 1099, 1101/1, 1101/2, 1102/3, 1329, 1330/2,
1362, 1771/1, 1771/2, 1771/3, 1792, 1801/1.
Območje urejanja s tem lokacijskim načrtom obsega
ca. 0,33 ha površin, od tega je ca. 0,18 ha površin izključne rabe (cestno telo).
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO-TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA
4. člen
Funkcija območja:
Območje lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka je
namenjeno gradnji prečne mestne povezovalne ceste med
Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini v območju šolskih dejavnosti, na odseku med Ulico XIV. divizije
in potokom Ločnica v dolžini 49,60 m, delni rekonstrukciji
Ulice XIV. divizije v dolžini 78,5 in izgradnji brvi in ureditev
otroškega igrišča ob obstoječem priključku na Kidričevo
ulico.
5. člen
Cesta:
Nova cestna povezava z delom rekonstruirane Ulice
XIV. divizije je asfaltne izvedbe in vsebuje dva vozna pasova,
dva hodnika za pešce, en zeleni pas in parkirni prostor.
Vozni pasovi in odstavni pas za parkirišča sta v istem nivoju
in jih loči le srednja črta, s hodnikom za pešce so ločeni
tako višinsko (robniki), kot tudi vizualno (deloma zelenica).
Trasa novozgrajene ceste in rekonstruiran del Ulice
XIV. divizije v dolžini 128,10 m je prikazana na situaciji in je
določen tako njen horizontalni kot vertikalni potek. Priključek na obstoječo traso Ulice XIV. divizije je izveden kot
križišče z severnim krakom Ulice XIV. divizije, ki ima funkcijo
enosmerne ceste. Krivin ni, zaokrožitev v križišču na priključku pa ima notranji radij 5 m. Računska hitrost, ki jo je
potrebno upoštevati pri projektiranju je 50 km/h.
Širina ceste novega cestnega priključka je 11,80 m,
njen karakteristični profil sestavljajo:
– vozna pasova 2 x 2,75 m = 5,50 m,
– zeleni pas 1,30 m,
– hodnik za pešce 1,50 + 1,00 m = 2,50 m.
Širina ceste, oziroma mostne konstrukcije je 9,00 m.
Varnostna ograja se postavi na bankine mostne konstrukcije
in mora biti visoka vsaj 1,10 m.
Širina lesene brvi za promet pešcev je 1,6 m.
Prečni skloni utrjenih površin nove ceste zaradi odtoka
meteornih voda morajo biti vsaj 1% proti vzdolžnim zbiralnikom ali odtokom meteornih voda v meteorno kanalizacijo.
6. člen
Brv z otroškim igriščem:
Brv je namenjena povezavi med obstoječim površinami
vrtca in s tem lokacijskim načrtom predvidenimi ureditvami
otroškega igrišča na levem bregu potoka Ločnice in južno
od obstoječega priključka na regionalno cesto. Brv je lesene izvedbe brez vmesnih podpor. Širina brvi je 1,6 m z
visokimi varovalnimi ograjami za varen prehod otrok.
Brv predstavlja interno povezavo med posameznimi
funkcionalnimi sklopi otroškega vrtca in ni dostopna zunanjim uporabnikom.
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Otroško igrišče predstavlja dodatne zelene površine z
igrali namenjeni predšolskim otrokom in je z izjemo dostopnih poti v celoti travne izvedbe.
7. člen
Pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
Vsi objekti na trasi morajo biti arhitekturno oblikovani in
usklajeni z urbano in krajinsko podobo prostora.
Most na povezovalni cesti naj vsebuje, zaradi lokacije v
mestu in s tem povečanega avtomobilskega in peš prometa
elemente mestotvornega oblikovanja mostu, vključno z javno razsvetljavo. Zaščitna zunanja ograja mostu naj bo oblikovana iz betonskih elementov.
Brv za prehod otrok naj bo oblikovno prilagojena uporabnikom in funkciji prostora.
Ureditev zelenih površin:
Hortikulturna ureditev vključuje zasaditev drevja na
otroškem igrišču ob južni strani ceste zgrajene v prvi fazi,
drevored na zelenem pasu ob novo zgrajenem delu prečne
ceste, drevored ob vzhodni strani Ulice XIV. divizije z živo
mejo ob zahodni in severni fasadi otroškega vrtca, ter ureditev otroškega igrišča.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
8. člen
Prometna ureditev:
Nova prečna cesta prevzame funkcijo mestne ceste,
zato bo na njej hitrost prometa omejena na 50 km/h. Promet bo potekal ločeno: motorna vozila po voznih pasovih,
pešci po pločniku (hodnik za pešce). Nova cesta se opremi
z vso potrebno horizontalno in vertikalno signalizacijo.
9. člen
Odvodnja meteornih vod se preko obcestnih požiralnikov zbira in preko objektov za prečiščevanje (lovilec olj) vodi
v potok Ločnico
10. člen
Lokacijski načrt ne predvideva izgradnjo dodatnih novih komunalnih naprav. Pri prilagoditvi obstoječih komunalnih naprav pa je potrebno upoštevati pogoje opredeljene v
soglasjih upravljalcev posameznih komunalnih objektov in
naprav, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
11. člen
Vodnogospodarske ureditve:
Na celotni dolžini (min. 11 m) je mostna konstrukcija in
konstrukcija brvi brez vmesnih podpor in ni dovoljeno kakorkoli zmanjševati pretočni profil potoka Ločnice.
Po izgradnji mostu in ceste se obstoječe brežine sanirajo.
Odvod meteornih voda s pripadajočih površin priključne ceste, mostu in parkirišč je zbrati in odvesti z elementi
odvodnjavanja v kanalizacijo z iztokom v vodotok.
12. člen
Projektne osnove:
Pri projektiranju mostu in brvi je potrebno upoštevati
dejstvo, da posegi ob strugo v nobenem primeru ne smejo
zmanjšati pretočnega profila potoka Ločnice, ter da je potrebno upoštevati maksimalne pretoke.
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Svetla višina premostitev znaša vsaj 2 m merjeno od
obstoječega dna regulacije. Minimalna razpetina mostu znaša 11m.
Niveleta povezovalne ceste v območju prehoda preko
potoka pogojena s predpisano svetlo višino in višino konstrukcije.
13. člen
Hrup:
V območju vrtca in otroškega igrišča na levem bregu
potoka je predvidena protihrupna bariera iz fiksnih elementov, ki so ustrezno hortikulturno obdelani.
V območju podaljška obstoječega priključka od mosta
do Ul. XIV divizije se izvede fiksna protihrupna zaščita obojestransko
14. člen
Podtalnica:
Kanalizacijski sistem, na katerega je priključena meteorna kanalizacija ceste omogoča lovljenje razlitih naftnih
derivatov ob eventualni nesreči na novi cesti.
15. člen
Ureditev gradbišča:
V času gradnje se mora zagotoviti nemoten in varen
dostop do vseh objektov in zemljišč. Dostop do gradbišča je
predviden na priključku nove ceste z Ulico XIV. divizije, drugi
dostop pa s že zgrajenega dela prečne ceste.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
16. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka morajo
investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljalce
energetskih, komunalnih, telekomunikacijskih in plinovodnih vodov in naprav ter skupno z njimi zakoličiti tangirane
podzemne vode,
– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in
pod nadzorom upravljavcev,
– izvesti vse potrebne zaščite obstoječih tangiranih naprav po pogojih upravljalcev,
– ob izkopih najprej odstraniti prst in jo začasno deponirati.
VII. TOLERANCE
17. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega vidika,
prometnotehničnega, ekonomskega in okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
Investitor posega si mora glede odstopanj od sprejetega lokacijskega načrta pridobiti soglasje Občine Rogaška
Slatina.

Št.
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18. člen
Odlok o lokacijskem načrtu prečne povezave Ulice
XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini, številka LN01/99 je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Rogaška Slatina.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
20. člen
Ta odlok začne osmi dan od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9-5/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4017.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški
Slatini

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena
statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne
29. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški
Slatini
I
Občinski svet občine Rogaška Slatina odreja javno razgrnitev osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje
CZ 1 v Rogaški Slatini, ki ga je pod št. projekta 30/92 v
oktobru 1992 izdelal in maja 1994 dopolnil IPING, d. o. o.,
Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, ter je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 47/94.
II
Osnutek spremembe navedenega ureditvenega načrta
se nanaša na ureditev Centralnega prireditvenega prostora
in razširitev bazena.
III
Javna razgnitev osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ1 v Rogaški Slatini se začne osmi dan od
dneva objave tega sklepa v Uradnem listu, na sedežu Občine Rogaška Slatina in traja 30 dni. Pripombe in predloge na
javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V
času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira oddelek za okolje in prostor Občine
Rogaška Slatina.
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IV
Pripombe in stališča, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe se pošljejo županu Občine Rogaška Slatina. Le-ta
zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina.

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Sv. Florijan

V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sv. Florijan se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.

Št. 06202-9-8/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4018.

Sklep o ukinitvi splošne rabe

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška
Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi splošne rabe
1. člen
S tem sklepom zemljišču s parc. št. 546/5, v k.o.
Ratanska vas, ki je zemljiškoknjižno družbena lastnina v
splošni rabi, preneha splošna raba.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa, v smislu zakona
o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97), postane lastnina Občine Rogaška Slatina.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9-18/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4019.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Sv. Florijan

Na podlagi 46. 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, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US in 74/98)
in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 14. novembra 1999 od
7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih v Krajevni
skupnosti Sv. Florijan.
3. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– sofinanciranje rekonstrukcije ceste Strmec–
Ravnocerje in drugih krajevnih cest višini 35%,
– sofinanciranje izgradnje avtobusnih postajališč Sv.
Florijan in Strmec v višini 12%,
– sofinanciranje obnovitve sakralnih objektov v KS Sv.
Florijan v višini 35%,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave, pločnika
in parkirišč v centru Sv. Florijana v višini 18%.
4. člen
Program iz 3. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca oktobra 1999 ocenjen na 40 milijonov tolarjev, s krajevnim samoprispevkom pa se bo v petih letih zbralo predvidoma 15 milijonov tolarjev.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Sv. Florijan ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v
splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju.
7. člen
Referendum vodi volilna občinska volilna komisija ter
volilna komisija KS Sv. Florijan, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
8. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Sv. Florijan, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma
samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem dejavnosti v KS Sv. Florijan,
– 1% od neto pokojnin.
9. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
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Št.

10. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.
11. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka, so strogo namenska. Sredstva samoprispevka se
bodo zbirala na žiro računu pri KS Sv. Florijan. Nadzor nad
zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet
KS Sv. Florijan.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno s tajnim glasovanjem in z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN
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4020.

Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 16. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 29. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se v Občini Sevnica ustanavlja svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in določajo njegove
naloge.

GLASOVNICA
Na referendumu, dne 14. novembra 1999, za uvedbo
samoprispevka v denarju, za dobo petih let, to je od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2004, za območje KS Sv. Florijan za
sofinanciranje izvedbe programa predvidenega z razpisom
samoprispevka
glasujem
ZA

PROTI
(štampiljka)

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”,
če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma
beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.
13. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih je naveden
program samoprispevka in obveze zavezancev.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Sv. Florijan.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštejejo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9-19/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

II. NALOGE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU
2. člen
(naloge sveta)
Naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo
posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s
prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa
treninga varne vožnje,
– spodbuja znanstvenoraziskovalno delo na področju
cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometnovzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe.
3. člen
(člani sveta)
Člani sveta so predstavniki organov in organizacij, ki
imajo največji vpliv, pravice in dolžnosti na področju preventive, izobraževanja oziroma vzgoje v cestnem prometu.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(opravljanje nalog sveta)
Naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Sevnica opravlja, skladno s 29. členom statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) in 67. členom
poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (sprejetega na
seji dne 30. 6. 1999), stalni odbor občinskega sveta, in
sicer Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
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5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0005/99
Sevnica, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

4021.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Občini Sevnica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 29 9. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
v Občini Sevnica
1. člen
Cene poldnevnih programov celoletne priprave na osnovno šolo - male šole v osnovnih šolah na območju Občine
Sevnica znašajo mesečno na otroka:
v SIT
Osnovna šola/program

1. OŠ Blanca
2. OŠ Boštanj
3. OŠ Savo Kladnik
Sevnica
4. OŠ Milan Majcen
Šentjanž
5. OŠ Tržišče

Priprava
na osnovno šolo
– mala šola z malico
z malico
in kosilom

Najvišji
prispevek staršev
(40% cene programa)
z malico
z malico
in kosilom

27.724
25.478
28.545

30.034
31.148
34.215

11.070
10.191
11.418

12.014
12.459
13.686

19.475

25.145

7.790

10.058

16.695

22.365

6.678

8.946

2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98). Polno plačilo za otroke v poldnevnem programu priprave na osnovno šolo je 40% cene programa.
3. člen
Prispevek staršev iz 1. člena tega sklepa je prispevek
za prisotnost otroka 21 dni v mesecu.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem odračuna
stroške živil in sicer 85 SIT za malico in 180 SIT za kosilo.
4. člen
Cene iz 1. člena tega sklepa se uporabljajo od 1. septembra 1999 dalje.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 60200-0002/99
Sevnica, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

4022.

Sklep o povišanju cen dimnikarskih storitev na
območju Občine Sevnica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99) in drugega odstavka 20. člena odloka o
organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 62/96) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 29. 9. 1999 sprejel
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SKLEP
o povišanju cen dimnikarskih storitev
na območju Občine Sevnica
1. člen
Cene dimnikarskih storitev na območju Občine Sevnica se povišajo za 5%.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38500-0003/99
Sevnica, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih
storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v
Občini Šalovci

Občinski svet občine Šalovci je na seji dne 24. 9.
1999 na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS,
št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na občinske svete in posebnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 15/93) ter 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99) in 4. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 31/96)
in odloka o pokopališkem redu na območju Občine HodošŠalovci (Uradni list RS, št. 59/96) sprejel

ODREDBO
o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev,
urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini
Šalovci
1. člen
Cene pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč (v nadaljevanju: pogrebno-pokopališke storitve), ki so
jih podjetja, druge pravne osebe ter nosilci samostojnega
dela s pravico opravljanja te dejavnosti (v nadaljevanju: koncesionarji), oblikovali v skladu s predpisi, se s to odredbo
določijo kot najvišje, tako da znašajo:
Vrsta storitev
I. Izkop in zasutje jame:
– navadna
– poglobljena
– otroška
– žarna
II. Ureditev groba po pokopu:
– klasični in žarni
III. Ostale storitve
– uporaba hladilnika
– odpiranje in čiščenje grobnice
– delo s pokojnikom
– uporaba zaščitnih sredstev
– uporaba transportne krste
– opremljanje krste

– organizacija pogreba
2.000
– urejanje dokumentacije
1.500
– britje
1.870
– cinanje aluminijastega-pločevinastega vložka
4.350
– postavitev dekoracije in odra
2.990
– uporaba mrliškega odra
3.600
– uporaba ozvočenja
3.730
– zaščita sosednjih grobov
2.490
IV. Prevoz s prirejenim vozilom:
– prevoz s pogrebnim vozilom
3.480
– prevoz s pogrebnim vozilom – intervencija
3.730
– prevoz 1 km doma
80
– prevoz 1 km tujina
protivrednost 1 DEM
– prevoz pogreba
3.000
V. Spremstvo – sovozništvo
– delavec 1 ura
870
– spremljanje na pogrebu – pogrebec
3.100
VI. Uporaba mrliške vežice
5.000
VII. Letna pristojbina za grob
– enojni, otroški
500
– dvojni
800
V cenah ni vključen 8 % DDV.

ŠALOVCI
4023.
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2. člen
V krajih, kjer so vaščani sofinancirali izgradnjo mrliških
vežic se uporaba mrliške vežice ne zaračunava, razen v
primeru, če ni občan Občine Šalovci ali v primeru, če občan
ni sofinanciral izgradnjo mrliške vežice.
3. člen
Vsa zbrana sredstva iz naslovov pristojbin in uporabe
mrliških vežic, se uporabljajo izključno za vzdrževanje, urejanje pokopališč in mrliških vežic.
4. člen
Občinski svet lahko s spremembo odredbe na predlog
občinske uprave in koncesionarja spremeni višino določenih postavk, vendar pri tem mora upoštevati rast življenjskih
stroškov.
5. člen
Občina Šalovci mora spremembe cen tekoče objavljati
na krajevno običajen način in en izvod izobesiti na oglasnih
deskah na vseh pokopališčih v Občini Šalovci.

Cena v SIT

6. člen
Z dneh veljavnosti te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, vzdrževanje pokopališč v Občini Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 25/97).

14.920
2.490
8.700
8.700

7. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1.250
4.730
5.000
2.240
1.870
1.870
1.250

Št. 062-02-40/99
Šalovci, dne 24. septembra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.
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ŠKOFJA LOKA
4024.

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

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
12/96 in 23/96) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine
Škofja Loka na seji dne 20. 5. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo posamezna
določila odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča (Uradni
list RS, št. 50/96).
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij in ulic: OŠ
Petra Kavčiča: Blaževa ul., Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, Brode, Cankarjev trg, Cesta talcev, Crngrob, Demšarjeva c., Florjan nad Zmincem, Fužinska ul., Gabrk, Gabrovo, Grajska pot, Grenc s hišnimi št. 39, 40, 41, 42, Groharjevo nas., Kamnitnik, Kapucinski trg, Kidričeva c. do hišne
št. 15, Klobovsova ul., Kopališka ul., Koširjeva c., Log nad
Škofjo Loko, Mestni trg, Papirnica, Partizanska c., Pod Plevno, Podpulfrca, Poljanska c., Potočnikova ul., Puštal, Sopotnica, Sorška c., Spodnji trg, Staniše, Stara c., Studenec, Suška c., Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Ožbolt, Sv.
Petra Hrib, Šolska ul., Tavčarjeva ul., Valterski Vrh, Vincarje,
Zminec.“
3. člen
Črta se 33. člen.
4. člen
V 1., 2. in 6. členu odloka se besedilo “Petra Kavčiča“
nadomesti z besedilom “Ivana Dolenca“.
V naslovu odloka naj se besedilo “Petra Kavčiča“ nadomesti z besedilom “Ivana Dolenca“.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ŠMARJE PRI JELŠAH
4025.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na seji dne 30. 9. 1999 sprejel naslednji

SKLEP
I
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih
parcelah:
– parc. št. 904/4 cesta v izmeri 226 m2, vl. št. 315,
k.o. Orehovec,
– parc. št. 904/5 cesta v izmeri 77 m2, vl. št. 315,
k.o. Orehovec,
– parc. št. 904/6 cesta v izmeri 278 m2, vl. št. 315,
k.o. Orehovec,
– parc. št. 904/8 pot v izmeri 148 m2, vl. št. 315, k.o.
Orehovec,
– parc. št. 904/9 pot v izmeri 208 m2, vl. št. 315, k.o.
Orehovec,
– parc. št. 1189/2 pot v izmeri 104 m2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1189/3 pot v izmeri 129 m2, v. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/1 pot v izmeri 3646 m 2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/3 pot v izmeri 350 m2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/5 pot v izmeri 695 m2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/7 pot v izmeri 868 m2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/9 pot v izmeri 1756 m 2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/10 pot v izmeri 1128 m 2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/6 pot v izmeri 209 m2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/7 cesta v izmeri 209 m2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/9 cesta v izmeri 77 m2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/10 pot v izmeri 226 m 2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/12 pot v izmeri 148 m 2, vl. št. 404,
k.o. Babna reka.
Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 601-4/96
Škofja Loka, dne 20. maja 1999.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4026.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena in drugega odstavka 7. člena
pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 44/96 in 13/98) in 16. člena statuta Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na seji dne 30. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
I.
Cene vzgojno-varstvenih programov v Otroškem vrtcu
Šmarje pri Jelšah znašajo na otroka mesečno:
1. dnevni program za otroke v starosti od 1 do 3 let
47.200 SIT,
2. dnevni program za otroke v starosti od 3 do 7 let
41.200 SIT.
II
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 9. 1999
dalje.
Št. 06202-80/99
Šmarje pri Jelšah, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

VOJNIK
4027.

Odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh pri
Vojniku

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86,
8/90), pravilnika o določanju imen, naselij in ulic ter o
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80
in Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US) in 18. člena statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je Občinski svet
občine Vojnik na seji dne 8. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi novega naselja Dedni Vrh pri
Vojniku
1. člen
Od naselja Ilovca se odcepi zaselek Dedni Vrh in se
ustanovi novo naselje z imenom Dedni Vrh pri Vojniku, ki
spada h Krajevni skupnosti Vojnik. V novonastalem naselju
se stavbe oštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
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2. člen
Meja med naseljema Frankolovo in novonastalim naseljem Dedni Vrh pri Vojniku se spremeni tako, da se stavba v
naselju Frankolovo, ki ima hišno številko Frankolovo 50,
priključi k novonastalemu naselju Dedni Vrh pri Vojniku.
3. člen
Meja med naseljem Rove in Dedni Vrh pri Vojniku se
spremeni tako, da stavba s hišno številko Rove 25 preide v
naselje Dedni Vrh pri Vojniku.
4. člen
Meja med naseljem Ilovce in Dedni Vrh pri Vojniku se
spremeni tako, da stavbe s hišno številko 2, 2a, 2c, 2d, 3,
4, 5, 6 in 7 spadajo v Dedni Vrh pri Vojniku.
5. člen
Nove meje naselij Frankolovo, Rove, Ilovca in Dedni
Vrh pri Vojniku potekajo po posestnih mejah in so razvidne v
grafičnem prikazu RPE (registra prostorskih enot), ki ga vodi
Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Celje.
6. člen
Stavbe v novonastalem naselju Dedni Vrh pri Vojniku se
zaradi sprememb, ki jih določa ta odlok, preštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
Območna geodetska uprava Celje izvede vse potrebne
spremembe v evidenci hišnih številk in registru prostorskih
enot, izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov ter ga
posreduje vsem pristojnim uporabnikom.
8. člen
Območna geodetska uprava naroči in posreduje nove
tablice s hišno številko pristojnemu organu. Stroške za izdelavo novih tablic s hišno števiko nosi Občina Vojnik.
9. člen
Lastniki oziroma upravljalci oštevilčenih stavb morajo
nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje 8 dni po
prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko
ostanejo nameščene največ 1 leto po namestitvi novih.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS. Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati
odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni Vrh (Uradni list RS,
št. 58/99) in vsi predpisi, ki urejajo status navedenega
naselja.

Št. 1032-9/99-15
Vojnik, dne 8. septembra 1999.

Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.

Stran
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4028.

Odlok o spremembi območij naselij Trnovlje pri
Socki in Lipa pri Frankolovem

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86,
8/90), pravilnika o določanju imen, naselij in ulic ter o
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80
in Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US) in 18. člena statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je Občinski svet
občine Vojnik na seji dne 8. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi območij naselij Trnovlje pri Socki
in Lipa pri Frankolovem
1. člen
Meja med naseljema Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem se spremeni tako, da se izločita hišni številki 19 in
20 iz naselja Trnovlje pri Socki in priključita k naselju Lipa pri
Frankolovem.
2. člen
S spremembo meje med naseljema Trnovlje pri Socki
in Lipa pri Frankolovem se ustrezno spremeni meja med
krajevnima skupnostima Nova Cerkev in Frankolovo.
3. člen
Nova meja med naseljema Trnovlje pri Socki in Lipa pri
Frankolovem poteka po posestni meji in je razvidna v grafičnem prikazu RPE (registra prostorskih enot), ki ga vodi
GURS Območna geodetska uprava Celje.
4. člen
Stavbi s hišno številko 19 in 20 se zaradi sprememb, ki
jih določa ta osnutek odloka, preoštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Območna geodetska uprava Celje izvede vse potrebne
spremembe v evidenci hišnih številk in RPE, izdela seznam
sprememb o preoštevilčbi objektov, ter ga posreduje vsem
pristojnim uporabnikom.
6. člen
Območna geodetska uprava naroči in posreduje nove
tablice s hišno številko pristojnemu organu. Stroške za izdelavo novih tablic s hišno številko nosi Občina Vojnik.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 1033-9/99-15
Vojnik, dne 8. septembra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4029.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Frankolovo

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93 in
44/97) in 9. člena statuta Občine Vojnik na seji dne 4. 10.
1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Frankolovo
1. člen
Zazidalni načrt naselja Frankolovo (projekt Urbanistični
zavod Ljubljana, št. 942/67, odlok objavljen v Uradnem
listu SRS, št. 33/73 in 5/74) se dopolni in spremeni s
projektom, ki ga je izdelal RC-IUP, d.o.o., pod št. 11/99 in
je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni
list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in
25/98) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 25/98), ki velja tudi za
območje Občine Vojnik.
2. člen
2. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje, ki
meri 0,75 ha in vključuje zemljišča v k.o. Podgorje: 1390/2,
1414, 738/1, 738/4, 738/3, 1418, 741/1, 741/4, 742,
751/2 in 751/3 ter v k.o. Verpete: 602/6, 1150 in 1144.
3. člen
3. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
Območje je namenjeno gradnji dveh poslovno-stanovanjskih objektov in objekta za trgovino ter pošto.
Namembnost in zmogljivost objektov
Objekt št. 1 poslovno-stanovanjski objekt
tlorisne dimenzije: 20 × 10 m
etažnost: P+IP (P+1)
Objekt št. 2 poslovno-stanovanjski objekt
tlorisne dimenzije: 20 × 15 m
etažnost: P+IP (P+1)
Objekt št. 3 trgovina, pošta, pokriti prehod
tlorisne dimenzije: 37 × 10 m (+1 m)
etažnost: P+IP
Oblikovanje objektov
Objekti bodo grajeni klasično ali montažno. Strehe morajo biti dvokapnice z v grafični prilogi označenimi smermi
slemen, 35°–40° naklonom in opečno kritino. Dovoljena je
izvedba zaključkov s čopi ter frčad na poslovno-stanovanjskih objektih in strešnih oken na objektu s trgovino in pošto.
Fasade morajo biti oblikovno vsklajene z obstoječimi objekti, obdelane z žlahtnim ometom v kombinaciji s steklom,
kamnom in lesom.
Funkcionalna zemljišča
Funkcionalna zemljišča so opredeljena v arhitektonski
zazidalni situaciji. Dovoljene so minimalne spremembe v
skladu s predhodnim dogovorom z lastniki zemljišč.
Tolerance
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta določajo
maksimalne možne gabarite predvidenih objektov in obvezne odmike od prometnic ter parcelnih mej.

Uradni list Republike Slovenije
Kot tolerance so dovoljene spremembe tlorisne zasnove v okviru gradbenih linij, ki jih določajo maksimalni tlorisni
gabariti.
Prometna, komunalna in energetska infrastruktura, vodnogospodarstvo
Promet
Za dovozne ceste (priključke) in ostale utrjene površine
veljajo naslednji pogoji:
– ureditev priključka za objekt št. “3” na reg. cesto II.
reda št. 430, skladno s pogoji upravljalca in veljavnimi tehničnimi predpisi ter standardi;
– ureditev priključka za objekta “1” in “2” na lokalno
cesto LC 464050, skladno z veljavnimi predpisi in standardi;
– ureditev parkirišč ob dovoznih cestah oziroma v sklopu funkcionalnih zemljišč predvidenih objektov.
Vodovod
– oskrba objektov s pitno vodo se zagotovi iz obstoječega lokalnega vodovodnega omrežja;
– posamezni priključki objektov na vodovodno omrežje
se izvedejo na obstoječe vode.
Električno omrežje
– predvideni objekti se napajajo iz obstoječega NN el.
omrežja;
– za objekt št. “1” se električni priključek izvede direktno iz nadzemne napeljave javne razsvetljave, saj v bližini ni
drugih elektro vodov;
– na lokaciji predvidenega objekta št. “3” se nahaja
obstoječi električni NN zemeljski vod, ki ga je potrebno
prestaviti;
– za prestavitve posameznih električnih vodov je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo;
– priključitve posameznih objektov morajo biti izvedene v soglasju in pod pogoji upravljalca.
Telefonsko omrežje
– predvideni uporabniki bodo priključeni na obstoječe
krajevno telefonsko omrežje, ki ga je potrebno dograditi;
– za dograditev telefonskega omrežja je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumetnacijo;
– priključitve posameznih uporabnikov in dograditev telefonskega omrežja je potrebno izvesti skladno z projektno
dokumentacijo in pogoji upravljalca.
Vodnogospodarski pogoji
– izdelati je potrebno dokumentacijo (načrt ureditve)
potoka Jesenica, ki bo predvidel vse potrebne ukrepe za
zaščito obstoječih in predvidenega objekta pred visokimi
vodami;
– izvesti je treba ustrezno zaščito obstoječih in predvidenih objektov pred visokimi vodami v skladu z izdelano
dokumentacijo.
Kanalizacijsko omrežje
– na obravnavanem območju je potrebno izvesti ločen
kanalizacijski sistem;
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– odvod predhodno očiščenih meteornih voda iz objekta št. “1” in njegovih funkcionalnih površin se izvede v
potok Jesenica;
– odvod predhodno očiščenih meteornih voda iz objektov št. “2” in “3” in njunih funkcionalnih površin se izvede
v potok Tesnica;
– sanitarne odpadne vode bodo vodene v triprekatne
greznice brez iztoka, in sicer za vsak objekt posebej;
– kolikor bo obremenitev presegla 50 E je potrebno
zagotoviti čiščenje sanitarnih voda v čistilni napravi.
Ogrevanje
– ogrevanje poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektov je potrebno izvesti individualno za posamezne objekte
in sicer z individualnimi ogrevalnimi centralnimi sistemi (kurilno olje, plin);
– v primerih ogrevanja z oljem ali plinom je potrebno
zagotoviti prostor za skladiščenje goriv (cisterna ali plinski
rezervoar);
– za objekta “2” in “3” je zaradi bližine le-teh možno
ogrevanje iz skupnega vira, za izdelavo slednjega pa je
potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.
Odpadki
– komunalne odpadke je potrebno zbirati ob objektih v
tipiziranih posodah in kesonih. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki;
– komunalni odpadki se odvažajo na deponijo komunalnih odpadkov;
– ob tlakovanih peš poteh ob parkiriščih je potrebno
zagotoviti zadostno število visečih posod za odpadke – smetnjakov;
– ob pojavi posebnih odpadkov je le-te potrebno zbirati
ločeno in jih odvažati na deponijo posebnih odpadkov.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri
pristojni službi Občine Vojnik.
5 člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1113-10/99-15
Vojnik, dne 4. oktobra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.
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12970
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ponova vas
12970
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vino 12971

Stran

IDRIJA
4010. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in občinske volilne komisije
ter o povračilih stroškov
12971
ILIRSKA BISTRICA
4011. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 1999
12973
KRŠKO
4012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Krško
12974
LAŠKO
4013. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško
12974
ROGAŠKA SLATINA
4014. Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Rogaški Slatini
12977
4015. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina
12980
4016. Odlok o lokacijskem načrtu za prečno cesto med
Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini
12983
4017. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški Slatini
12985
4018. Sklep o ukinitvi splošne rabe
12986
4019. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Florijan
12986
SEVNICA
4020. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
12987
4021. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Občini Sevnica
12988
4022. Sklep o povišanju cen dimnikarskih storitev na
območju Občine Sevnica
12988
ŠALOVCI
4023. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini
Šalovci
12989
ŠKOFJA LOKA
4024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petra Kavčiča
12990
ŠMARJE PRI JELŠAH
4025. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi 12990
4026. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
12991
VOJNIK
4027. Odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh pri
Vojniku
12991
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4028. Odlok o spremembi območij naselij Trnovlje pri
Socki in Lipa pri Frankolovem
12992
4029. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo
12992

MEDNARODNE POGODBE
77.

78.

79.

80.

81.

–

Zakon o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici
(MSOILAP)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (MSOILIF)
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
(MEKPPKZ)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma o uporabi poligona
NAMFI za Slovensko vojsko za izstrelitev raket
MANPAD IGLA 1 (SA 16 - oznaka pri NATO, 9K
310-1 - ruska oznaka), MANPAD STRELA 2M (SA
7 - oznaka pri NATO, 9K 32 M - ruska oznaka),
SAM STRELA 1M (SA 9-oznaka pri NATO, 9K 31
M - ruska oznaka, samovozni SAM) in za streljanje
s samovoznim topom AAA 20/3 mm (samovozni
trojni 20- milimetrski protiletalski top, BOV 3 - nekdanja jugoslovanska oznaka)
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o
sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za socialne zadeve in zaposlovanje Nizozemske
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
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ZAK
ON O SPL
OŠNEM UPRA
VNEM
ZAKON
SPLOŠNEM
UPRAVNEM
POS
TOPKU
POST
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška in prof. dr. Gorazda Trpina
in stvarnim kazalom
Zakon o splošnem upravnem postopku sodi med predpise, ki jih mora dobro poznati najširši krog
ljudi. Po njem odločajo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil o naši usodi ali, kakor je zapisano v prvem členu zakona: o pravicah, obveznostih ali
pravni koristi posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
Zakon bo začel veljati 2. aprila 2000, ko bo jugoslovanski zakon o upravnem postopku odvržen na
smetišče zgodovine.
Soavtorja zakonskega besedila: Tone Jerovšek in Gorazd Trpin, oba profesorja ljubljanske pravne
fakultete, bosta v uvodnih pojasnilih k temu zakonu predvsem primerjala sedanji način uporabe
procesnih inštitutov pri konkretnem odločanju z novim. Pojasnila so namenjena tudi razlagi teoretičnih izhodišč novega zakona pri praktični uporabi posameznih načel upravnega postopka, tako
da bo prebiranje uvoda dragocena popotnica pri spoznavanju novih zakonskih določb.
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