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DRŽAVNI ZBOR
4030.

Odlok o spremembi odloka o sestavi in
imenovanju Preiskovalne komisije Državnega
zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih
pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice
dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in
uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995–1997,
vključno z vsemi njenimi organi

Na podlagi prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št. 63/93), ob upoštevanju 3. člena zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter na podlagi
četrte alinee drugega odstavka 48., 172. in 247. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in imenovanju
Preiskovalne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih
pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice
dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996
in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995–1997,
vključno z vsemi njenimi organi
I
Odlok o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih
pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na
kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih
nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 19951997, vključno z vsemi njenimi organi (Uradni list RS, št.
41/98) se
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
črta se besedilo:
»za predsednika:
Peter Petrovič, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;«
imenuje se:
za predsednika:
Jožef Zimšek, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
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II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/73
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4031.

Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po
svetu (Uradni list RS, št. 33/97) se:
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Jože Možgan, dr. med., Poslanska skupina Slovenske
ljudske stranke;
izvoli se
za člana:
Jakob Presečnik, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
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Št. 020-02/92-28/68
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4032.

Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za politiko enakih možnosti

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
13. 10. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
I
Odlok o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini (Uradni
list RS, št. 5/97, 32/97, 16/99 in 38/99) se:
v besedilu I. točke spremeni v naslednjem:
črta se besedilo:
»Jože Lenič, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije, za vodjo delegacije,«
izvoli se:
Jože Lenič, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije, za vodjo delegacije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/64
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za politiko enakih možnosti
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za politiko enakih možnosti (Uradni list
RS, št. 29/97, 20/98, 28/99 in 38/99) se:
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
črta se besedilo:
»za podpredsednika:
Roman Jakič, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije«
izvoli se:
za podpredsednika:
Roman Jakič, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/20
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4033.

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

4034.

Na podlagi 14. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95), tretjega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
10. 1999 sprejel

ODLOK
o imenovanju dveh članov v Statistični svet
Republike Slovenije
V Statistični svet Republike Slovenije se imenujeta za
člana:
dr. Emil Erjavec
Rudolf Moge
za dobo štirih let.
Št. 050-01/92-5/9
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene
delegacije Državnega zbora Republike Slovenije
v Severnoatlantski skupščini

Na podlagi šeste alinee drugega odstavka 48., 172. in
325. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. 10.
1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o izvolitvi pridružene
delegacije Državnega zbora Republike Slovenije
v Severnoatlantski skupščini

Odlok o imenovanju dveh članov v Statistični
svet Republike Slovenije

4035.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Tomaž Neudauer, na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Št. 700-04/90-15/18
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4036.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Št.

4038.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Dušan Novačan, na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andrijana Ahačič, na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/2
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4039.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Alenka Rozman, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

4037.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
4040.
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Stojko Tratnjek, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. oktobra 1999 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Stran
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Melita Černe, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Kopru.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4043.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
4041.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bogomir Brložnik, na sodniško mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Laško.
Št. 716-01/89-2/85
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Brigita Kovač Felc, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Cerknici.
Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4044.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
4042.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ines Skebe, na sodniško mesto sodnice za prekrške
pri Sodniku za prekrške Kočevje.
Št. 716-01/89-2/85
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Suzana Judež, na sodniško mesto sodnice za prekrške
pri Sodniku za prekrške Brežice.
Št. 716-01/89-2/85
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4045.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Št.
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Št. 700-04/89-7/52
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Želja Cilenšek Bončina, na sodniško mesto sodnice za
prekrške pri Sodniku za prekrške Kočevje.
Št. 716-01/89-2/85
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.

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

4046.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Kristina Pregel, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri Sodniku za prekrške Ravne na Koroškem.
Št. 716-01/89-2/85
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4047.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 13. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
dr. Zvone Vodovnik, na sodniško mesto vrhovnega
sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

4048.

Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in
ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje
krompirjeve rjave gnilobe, ki jo povzroča
bakterija Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.

Na podlagi desete, dvanajste, trinajste in enainštiridesete alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 82/94) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov
za preprečevanje širjenja in zatiranje
krompirjeve rjave gnilobe, ki jo povzroča
bakterija Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.
1. člen
Zaradi ugotavljanja navzočnosti, zaradi preprečevanja
pojavljanja in širjenja, zaradi določitve kraja in obsega razširjenosti in zaradi zatiranja z namenom izkoreninjenja krompirjeve rjave gnilobe, ki jo povzroča bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., prvotno poznana kot Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (v nadaljnjem besedilu: organizem), se izvajajajo sistematični nadzor in ukrepi,
določeni s to odredbo.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, pomenijo:
– posestvo so zemljišča, objekti in prevozna sredstva,
ki jih obdeluje oziroma uporablja isti pridelovalec;
– objekt pridelave je zavarovan prostor, namenjen za
pridelavo (npr. rastlinjak, steklenjak, plastenjak, tunel, topla
greda);
– mesto pridelave je zemljišče, skupina zemljišč ali
objekt pridelave, ki predstavljajo posamezno pridelovalno ali
kmetijsko enoto;
– rastno leto je obdobje 12 mesecev, ki se prične,
ko klimatski dejavniki na območju omogočajo začetek
pridelave;
– sezona pridelovanja je obdobje od sajenja rastlin oziroma gomoljev do spravila pridelka.
3. člen
Sistematični nadzor in ukrepi se izvajajo za naslednje
gostiteljske rastline organizma:
– rastline krompirja Solanum tuberosum L., vključno z
gomolji, razen semena v botaničnem smislu;
– rastline paradižnika Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., razen plodov in semena (v nadaljnjem
besedilu: glavne gostiteljske rastline).

Stran
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Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pripravi oceno nevarnosti organizma zaradi ugotavljanja drugih možnih virov okužbe, ki bi lahko ogrozili pridelavo glavnih gostiteljskih rastlin. Če se pri tem ugotovi nevarnost širjenja organizma, se v pridelovalnih območjih glavnih gostiteljskih rastlin navzočnost organizma ugotavlja
tudi v drugih gostiteljskih rastlinah, vključno s samoniklimi
gostiteljskimi rastlinami iz družine Solanaceae (v nadaljnjem
besedilu: druge gostiteljske rastline). V tem primeru se navzočnost organizma ugotavlja tudi v površinskih vodah, ki se
uporabljajo za namakanje ali škropljenje glavnih gostiteljskih
rastlin, ter v odpadnih vodah, ki nastajajo pri industrijski
predelavi oziroma v pakirnih obratih glavnih gostiteljskih rastlin in se uporabljajo za namakanje ali škropljenje teh gostiteljskih rastlin. Navzočnost organizma se lahko ugotavlja
tudi v rastnem substratu, zemlji ali odpadkih, ki izhajajo iz
industrijske predelave oziroma iz pakirnih obratov glavnih
gostiteljskih rastlin.
Način pregleda ter število, izvor, način in čas zbiranja
vzorcev določi ministrstvo z letnim programom na podlagi
znanstvenih spoznanj, statističnih načel in biologije organizma.
4. člen
Ob izvajanju letnega programa ministrstva iz prejšnjega
člena, ali če obstaja sum na navzočnost organizma, fitosanitarni inšpektor oziroma pooblaščena strokovna organizacija:
– pri krompirju opravi vizualni pregled krompirja med
rastno dobo v ustreznih časovnih obdobjih oziroma odvzame vzorce semenskega krompirja in krompirja, ki ni namenjen za sajenje (v nadaljnjem besedilu: merkantilni krompir)
med rastno dobo ali iz uskladiščenih količin, za vizualni
pregled, ki ga opravi z rezanjem gomoljev. Poleg tega odvzame tudi vzorce semenskega krompirja in, kjer je ustrezno, tudi merkantilnega krompirja za testiranje v pooblaščenem laboratoriju. Postopek testiranja mora biti skladen s
postopkom, ki ga predpisuje Evropska Unija (v nadaljnjem
besedilu: predpisani postopek);
– pri paradižniku opravi vizualni pregled paradižnika
med rastno dobo v ustreznih časovnih obdobjih vsaj za tiste
rastline, ki so namenjene presajanju za tržno pridelavo. Odvzeti vzorci morajo biti testirani v pooblaščenem laboratoriju
po predpisanem postopku;
– pregleda druge gostiteljske rastline, površinske vode
vključno z odpadnimi vodami in ostali material v skladu s
postopkom iz letnega programa ministrstva in odvzete vzorce pošlje na testiranje v pooblaščeni laboratorij.
5. člen
Ministrstvo vodi letno evidenco o načinu in rezultatih
pregledov iz prejšnjega člena, ki mora vsebovati naslednje
podatke:
1. za preglede krompirja:
– oceno skupne posajene površine (semenski in merkantilni krompir) v hektarjih;
– razdelitev po kategorijah (semenski oziroma merkantilni krompir) in, kjer je smiselno, razvrstitev po krajevnih
območjih;
– število in čas odvzema vzorcev, namenjenih za testiranje;
– število vizualnih pregledov med rastno dobo;
– število vizualnih pregledov gomoljev in velikost vzorcev.
2. za preglede rastlin paradižnika med rastno dobo:
– oceno skupnega števila rastlin, ki so namenjene presajanju za tržno pridelavo;
– ocen skupnega števila ostalih rastlin;
– število vizualnih pregledov;
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3. za preglede drugih gostiteljskih rastlin:
– rastlinsko vrsto;
– število in čas odvzema vzorcev;
– vzorčeno območje oziroma površinsko vodo;
– postopek testiranja;
4. za preglede površinskih voda in odpadnih voda, ki
nastajajo pri industrijski predelavi oziroma v pakirnih obratih
glavnih gostiteljskih rastlin:
– število in čas odvzema vzorcev;
– vzorčeno območje, voda oziroma lokacija vzorčenih
obratov;
– postopek testiranja.
6. člen
Domnevna navzočnost organizma je podana:
– če fitosanitarni inšpektor oziroma pooblaščena strokovna organizacija ob vizualnem pregledu odkrije bolezenska znamenja, ki jih je povzročil organizem in je bil s hitro
laboratorijsko metodo oziroma metodami testiranja, ki so del
predpisanega postopka, ugotovljen pozitiven rezultat, ali
– če je bil med testiranjem na latentno okužbo s hitro
laboratorijsko metodo oziroma metodami testiranja, ki so del
predpisanega postopka, ugotovljen pozitiven rezultat.
V primeru domnevne navzočnosti organizma fitosanitarni inšpektor do prejema končnih rezultatov laboratorijskega testiranja odredi:
– prepoved prometa rastlin in gomoljev iz celotne
količine pridelka in vseh partij ali pošiljk, iz katerih so bili
vzeti vzorci, razen če so te pod njegovim nadzorom, oziroma pri uvozu tudi pod nadzorom carinskega organa, in
je pri tem zagotovljeno, da ni nobene nevarnosti za širjenje organizma;
– ukrepe, ki jih določi ministrstvo, da bi z njimi izsledili
izvor domnevne navzočnosti;
– ustrezne dodatne varnostne ukrepe na osnovi ocene
nevarnosti organizma, ki jo pripravi ministrstvo, da se prepreči kakršnokoli širjenje organizma. Ti ukrepi veljajo še
zlasti v primeru pridelave glavnih gostiteljskih rastlin in prometa partij semenskega krompirja, pridelanih na mestu pridelave, na katerem so bili odvzeti vzorci iz prve alinee tega
odstavka.
V primeru domnevne navzočnosti mora biti laboratorijsko testiranje za glavne gostiteljske rastline izvedeno po
predpisanem postopku, v vseh drugih primerih pa po kateremkoli drugem uradno odobrenem postopku.
7. člen
V primeru domnevne navzočnosti organizma mora
pooblaščeni laboratorij do zaključka laboratorijskega testiranja zadržati in primerno shraniti:
– preostale dele vzorcev, kadar je to mogoče;
– vse preostanke ekstrakta in pripravljen material za
hitro laboratorijsko metodo oziroma metode testiranja, npr.
imunofluorescentne ploščice, oziroma drug dokazni material iz laboratorijskega testiranja;
– vso pripadajočo dokumentacijo.
8. člen
Če laboratorijsko testiranje potrdi navzočnost organizma v vzorcu, fitosanitarni inšpektor na podlagi podatkov
ministrstva o znanstvenih spoznanjih in biologiji organizma
določi:
– obseg ugotovljene okužbe in prvotni vir okužbe;
– obseg verjetne okužbe;
– obseg možnega širjenja organizma.
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9. člen
Fitosanitarni inšpektor za glavne gostiteljske rastline
določi obseg ugotovljene okužbe in prvotni vir okužbe z
nadaljnjim laboratorijskim testiranjem. Pri krompirju se mora
laboratorijsko testirati vsaj vse klonsko sorodne partije semenskega krompirja. Pri določitvi obsega ugotovljene okužbe in prvotnega vira okužbe upošteva naslednje dejavnike:
– mesta pridelave, kjer se prideluje ali je bil pridelan
krompir, ki je klonsko soroden s krompirjem, za katerega je
bilo ugotovljeno, da je okužen z organizmom;
– mesta pridelave, kjer se prideluje ali je bil pridelan
paradižnik, ki izhaja iz istega izvora kot paradižnik, za katerega je bilo ugotovljeno, da je okužen z organizmom;
– mesta pridelave, kjer se prideluje ali je bil pridelan
krompir ali paradižnik, ki je zaradi domnevne navzočnosti
organizma pod nadzorom fitosanitarnega inšpektorja;
– mesta pridelave, kjer se prideluje ali je bil pridelan
krompir, ki je klonsko soroden s krompirjem, ki je bil pridelan na mestih pridelave, za katera je bilo ugotovljeno, da so
okužena z organizmom;
– mesta pridelave, kjer se prideluje krompir ali paradižnik, ki se nahajajo v bližini okuženih mest pridelave, vključno
s tistimi, ki uporabljajo iste stroje ali opremo, prevozna sredstva, skladišča in druge objekte ali predmete, neposredno ali
preko skupnega izvajalca;
– mesta pridelave, ki uporabljajo površinsko vodo za
namakanje ali škropljenje iz kateregakoli vira, za katerega je
bilo ugotovljeno ali se zanj domneva, da je okužen z organizmom;
– mesta pridelave, ki uporabljajo površinsko vodo za
namakanje ali škropljenje iz vira, skupno s tistimi mesti pridelave, za katera je bilo potrjeno ali se zanje domneva, da
so okužena z organizmom;
– mesta pridelave, ki so ali so bila poplavljena s površinsko vodo, za katero je bilo potrjeno ali se zanjo domneva,
da je okužena z organizmom, in
– površinsko vodo, ki se je uporabljala za namakanje,
škropljenje ali je poplavila polje ali mesto pridelave, za katero je bilo ugotovljeno, da je okuženo z organizmom.
Kot okužene ugotovi fit. inšpektor:
– glavne gostiteljske rastline na mestu pridelave, s katerega je bil vzorec vzet;
– pošiljko oziroma partijo, iz katere je bil vzorec vzet;
– stroj oziroma opremo, prevozno sredstvo ali njegov
del, skladišče ali njegov del, katerekoli druge objekte ali
predmete vključno s pakirnim materialom, ki so bili v stiku z
glavnimi gostiteljskimi rastlinami, iz katerih je bil vzorec vzet;
– mesto pridelave, polje oziroma objekt pridelave, kjer
so bile pridelane glavne gostiteljske rastline, iz katerih je bil
vzorec vzet, kjer je to ustrezno;
– mesto pridelave, polje oziroma objekt pridelave, s
katerega je bil vzorec odvzet med rastno dobo.
10. člen
Glavnih gostiteljskih rastlin, ki so bile ugotovljene kot
okužene, se ne sme saditi in se jih mora pod nadzorom
fitosanitarnega inšpektorja:
– sežgati, ali
– uporabiti kot živalsko krmo po ustrezni toplotni obdelavi, ki ne predstavlja nobene nevarnosti za preživetje organizma, ali
– globoko zakopati na odpadnem mestu, kjer ne obstaja nobena nevarnost pronicanja na kmetijska zemljišča ali
nevarnost stika z vodnimi viri, ki bi jih lahko uporabili za
namakanje kmetijskih zemljišč, ali
– uporabiti v procesu industrijske predelave, z direktno
in takojšnjo dostavo na mesto predelave z ustreznimi zmog-
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ljivostmi za odstranitev odpadkov, ki ne predstavljajo nobene nevarnosti za širjenje organizma in ustrezajo pogojem iz
11. člena te odredbe, ali
– kako drugače odstraniti z ukrepi, za katere je zagotovljeno, da ne predstavljajo nobene nevarnosti za širjenje
organizma.
11. člen
Odstranitev odpadkov v procesu industrijske predelave
iz prejšnjega člena te odredbe mora potekati v skladu z
naslednjimi pogoji:
1. odpadke, nastale pri predelavi krompirja in paradižnika (vključno z izločenim krompirjem, olupki in paradižnikom) in katerekoli druge trdne odpadke, ki so povezani s
krompirjem in paradižnikom, se mora odstraniti na naslednji
način:
– globoko zakopati na odpadnem mestu, kjer ne obstaja nobena nevarnost pronicanja na kmetijska zemljišča ali
nevarnost stika z vodnimi viri, ki bi jih lahko uporabili za
namakanje kmetijskih zemljišč. Odpadki se odpeljejo direktno na odpadno mesto v zaprtem prevoznem sredstvu na
način, ki preprečuje nevarnost kakršnekoli izgube odpadkov, ali
– sežgati;
2. odpadne vode, nastale pri predelavi, ki vsebujejo
razpršene trdne delce, se mora pred odstranitvijo filtrirati
oziroma obdelati v postopku sedimentacije, zaradi izločitve
trdnih delcev. Trdne delce se potem odstrani na enega
načinov iz prejšnje točke. Tekoči del odpadkov pa se mora:
– pred odstranitvijo segreti na najmanj 70°C za najmanj trideset minut, ali
– kako drugače odstraniti na način, ki zagotavlja, da ni
nobene nevarnosti, da bi odpadki prišli v stik s kmetijskimi
zemljišči ali vodnimi viri, ki bi jih lahko uporabili za namakanje kmetijskih zemljišč.
12. člen
Fitosanitarni inšpektor za glavne gostiteljske rastline
določi obseg verjetne okužbe na podlagi stikov pred in po
spravilu pridelka, stikov med postopki pridelave, namakanja
ali škropljenja ali zaradi klonske sorodnosti, povezanih z
ugotovljeno okužbo. Pri tem upošteva naslednje dejavnike:
– glavne gostiteljske rastline, ki so pridelane na mestu
pridelave, ki je bilo ugotovljeno kot okuženo;
– mesta pridelave, ki so bila na kakršenkoli način povezana s pridelovanjem glavnih gostiteljskih rastlin, ki so bile
ugotovljene kot okužene, vključno s tistimi, ki uporabljajo
iste stroje ali opremo, prevozna sredstva, skladišča in druge
objekte ali predmete, neposredno ali preko skupnega izvajalca;
– glavne gostiteljske rastline, ki so pridelane na mestih
pridelave iz prejšnje alinee, ali so bile na teh mestih pridelave prisotne v času, ko so bile na mestih pridelave iz prve
alinee prisotne glavne gostiteljske rastline, ki so bile ugotovljene kot okužene;
– skladišča, v katerih se skladiščijo in dodelujejo glavne gostiteljske rastline, ki izhajajo iz mest pridelave iz prvih
treh alinei;
– katerikoli stroj oziroma opremo, prevozno sredstvo
ali njegov del, skladišče ali njegov del, katerekoli druge
objekte ali predmete, vključno s pakirnim materialom, ki bi
lahko prišli v stik z glavnimi gostiteljskimi rastlinami, ki so bile
ugotovljene kot okužene;
– katerekoli glavne gostiteljske rastline, ki so uskladiščene ali v stiku s katerimikoli objekti ali predmeti, navedenimi v prejšnji alinei, preden so le-ti očiščeni in razkuženi;
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– gomolje ali rastline krompirja, ki so sestrsko ali starševsko klonsko sorodni z glavnimi gostiteljskimi rastlinami,
ki so bile ugotovljene kot okužene, oziroma rastline paradižnika, ki so istega izvora kot glavne gostiteljske rastline, ki so
bile ugotovljene kot okužene, in za katere nadaljnje poizvedovanje na podlagi rezultatov testiranja iz 9. člena te odredbe nakazuje, da so verjetno okuženi;
– mesta pridelave glavnih gostiteljskih rastlin iz prejšnje
alinee;
– mesta pridelave glavnih gostiteljskih rastlin, ki uporabljajo površinsko vodo za namakanje ali škropljenje, ki je
bila ugotovljena kot okužena;
– glavne gostiteljske rastline, pridelane na poljih poplavljenih s površinsko vodo, za katero je bilo ugotovljeno,
da je okužena z organizmom.
13. člen
Glavne gostiteljske rastline, ki so bile določene kot
verjetno okužene, vključno z glavnimi gostiteljskimi rastlinami, pridelanimi na mestih pridelave, ki so bila določena kot
verjetno okužena in za katere je bila ugotovljena nevarnost
širjenja organizma, se ne sme saditi, in se jih mora pod
nadzorom fitosanitarnega inšpektorja:
1. gomolje krompirja:
– uporabiti kot merkantilni krompir za prehrano, pakiran v obratih predelave, ki imajo ustrezno opremo za odstranitev odpadkov in je namenjen za neposreden promet in
uporabo brez ponovnega prepakiranja, ali
– uporabiti kot merkantilni krompir za industrijsko predelavo, z direktno in takojšnjo dostavo na mesto predelave,
ki mora imeti ustrezno opremo za odstranitev odpadkov, ali
– kako drugače uporabiti ali odstraniti z ukrepi, za katere je zagotovljeno, da ne predstavljajo nobene nevarnosti
za širjenje organizma;
2. preostale dele glavnih gostiteljskih rastlin, vključno z
ostanki stebla in listov:
– uničiti, ali
– kako drugače uporabiti ali odstraniti z ukrepi, za katere je zagotovljeno, da ne predstavljajo nobene nevarnosti
za širjenje organizma.
14. člen
Katerikoli stroj oziroma oprema, prevozno sredstvo ali
njegov del, skladišče ali njegov del, katerikoli drugi objekti
ali predmeti, vključno s pakirnim materialom, ki so bili ugotovljeni kot okuženi, oziroma določeni kot verjetno okuženi,
se morajo bodisi uničiti, bodisi očistiti in razkužiti z uporabo
ustreznih postopkov, za katere je zagotovljeno, da ne predstavljajo nobene nevarnosti za širjenje organizma in morajo
biti izvedeni pod nadzorom fitosanitarnega inšpektorja.
Po razkuževanju ti predmeti oziroma objekti ne veljajo
več za okužene.
15. člen
Fitosanitarni inšpektor za glavne gostiteljske rastline
določi območje možnega širjenja organizma, ki poleg območja ugotovljene okužbe in območja verjetne okužbe obsega tudi območje, ki ga opredeljujejo naslednji dejavniki:
– bližina drugih mest pridelave, kjer pridelujejo glavne
gostiteljske rastline;
– skupna pridelava in skupna uporaba semenskega
krompirja;
– mesta pridelave, ki uporabljajo površinsko vodo za
namakanje ali škropljenje glavnih gostiteljskih rastlin, za katero obstaja ali je obstajala nevarnost površinskega odtekanja z mest pridelave, ki so bila ugotovljena kot okužena, ali
njihovega poplavljanja.
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16. člen
Fitosanitarni inšpektor za druge gostiteljske rastline v
pridelovalnih območjih glavnih gostiteljskih rastlin, kjer je
bila ugotovljena nevarnost širjenja organizma:
– določi obseg ugotovljene okužbe in prvotni vir okužbe ob upoštevanju dejavnikov iz 9. člena te odredbe in
ugotovi kot okužene gostiteljske rastline organizma, iz katerih je bil vzorec vzet;
– določi obseg verjetne okužbe in območje možnega
širjenja organizma ob upoštevanju dejavnikov iz 12. in 15.
člena te odredbe oziroma v povezavi s pridelavo glavnih
gostiteljskih rastlin.
17. člen
Fitosanitarni inšpektor za površinske vode (vključno z
odpadnimi vodami, ki nastajajo pri industrijski predelavi oziroma v pakirnih obratih, kjer se opravlja delo z glavnimi
gostiteljskimi rastlinami) in z njimi povezane samonikle gostiteljske rastline iz družine Solanaceae, kjer je zaradi namakanja, škropljenja ali poplavljanja površinskih voda ogrožena
pridelava glavnih gostiteljskih rastlin:
1. določi obseg ugotovljene okužbe na podlagi pregledov vzorcev površinskih voda in prisotnih samoniklih gostiteljskih rastlin iz družine Solanaceae, v ustreznih časovnih
obdobjih;
2. ugotovi kot okuženo površinsko vodo iz katere je bil
vzorec vzet, v ustreznem obsegu, na podlagi rezultatov pregledov iz prejšnje alinee;
3. določi obseg verjetne okužbe in območje možnega
širjenja organizma na podlagi ugotovljene okužbe iz prve in
druge točke tega člena, ob upoštevanju dejavnikov iz 12.
člena te odredbe ter naslednjih dejavnikov:
– mesta pridelave, kjer pridelujejo glavne gostiteljske
rastline, ki jih ogroža poplavljanje ali mejijo na površinsko
vodo, ki je bila ugotovljena kot okužena;
– kakršnokoli namakalno zajetje, ki je prikrito povezano s površinsko vodo, ki je bila ugotovljena kot okužena.
18. člen
Na območju možnega širjenja organizma fitosanitarni
inšpektor odredi izvajanje ustreznih ukrepov iz 10., 11., 13.
in 14. člena te odredbe, poleg tega pa tudi izvajanje ukrepov, navedenih v Prilogi I, ki je kot sestavni del te odredbe
objavljena skupaj z njo.
19. člen
Ministrstvo vodi evidenco o primerih domnevne navzočnosti, obsegu ugotovljene okužbe, obsegu verjetne okužbe in območju možnega širjenja organizma za glavne gostiteljske rastline in površinske vode, kar vključuje:
– datum poročanja o domnevni navzočnosti, datum
vzorčenja in potrditve navzočnosti organizma;
– dejavnike določitve obsega ugotovljene okužbe, obsega verjetne okužbe in območja možnega širjenja organizma;
– podatke iz fitosanitarnega spričevala oziroma iz spričevala o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču za
katerokoli pošiljko ali partijo krompirja, ki je bila ugotovljena
kot okužena in kadar je mogoče, tudi podatke iz rastlinskega potnega lista ali registrsko številko pridelovalca krompirja, zbirnega skladišča in odpremnega središča;
– podatke iz fitosanitarnega spričevala oziroma iz spričevala o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču za
katerokoli pošiljko ali partijo rastlin paradižnika, ki je bila
ugotovljena kot okužena, in kadar je mogoče tudi podatke iz
rastlinskega potnega lista;
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– ime sorte in vzgojna stopnja pri semenskem krompirju, kadar je mogoče, pa tudi v ostalih primerih;
– druge podatke v zvezi z okužbo.
20. člen
V primeru potrditve navzočnosti organizma mora pooblaščeni laboratorij še najmanj en mesec po potrditvi navzočnosti zadržati in primerno shraniti:
– preostale dele vzorcev, kadar je to mogoče;
– vse preostanke ekstrakta in pripravljen material za
hitro laboratorijsko metodo oziroma metode testiranja, npr.
imunofluorescentne ploščice;
– izolirano kulturo organizma;
– vzorec testnih rastlin, ki so bile umetno okužene z
izvlečkom iz gomoljev oziroma rastlin, oziroma drug dokazni
material iz laboratorijskega testiranja;
– vso pripadajočo dokumentacijo.
21. člen
Semenski krompir mora izvirati iz materiala, pridobljenega v skladu z uradno odobrenim postopkom, in za katerega je bilo z laboratorijskim testiranjem ugotovljeno, da ni
okužen z organizmom.
Laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka se mora opraviti:
1. v primerih, ko je bila okužba potrjena pri pridelavi
semenskega krompirja:
– s testiranjem zgodnejših stopenj v vegetativni razmnoževalni shemi, vključno z začetno stopnjo razmnoževalne sheme in sistematičnim testiranjem klonov osnovnega
semena, ali
– v primerih, ko je ugotovljeno da ne obstaja klonska
sorodnost, s testiranjem vseh klonov osnovnega semena ali
zgodnejših stopenj v vegetativni razmnoževalni shemi, vključno z začetno stopnjo razmnoževalne sheme, in
2. v drugih primerih bodisi na vsaki rastlini z začetka
vegetativne razmnoževalne sheme, bodisi na reprezentativnih vzorcih osnovnega semena ali zgodnejše stopnje v razmnoževalni shemi.
22. člen
Prepovedano je posedovanje organizma ali kakršnokoli ravnanje z njim.
23. člen
Ministrstvo lahko dovoli odstopanje od ukrepov iz 10.,
11., 13., 14. in 22. člena te odredbe zaradi raziskovalnih ali
znanstvenih razlogov in selekcije, pod pogojem, da se izvedejo vsi ukrepi, ki zagotavljajo nadzor nad organizmom in
preprečujejo njegovo širjenje.
24. člen
Zaradi zatiranja organizma oziroma preprečevanja njegovega širjenja se lahko predpišejo dodatni ali strožji ukrepi.
25. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-61/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št.

85 / 21. 10. 1999 / Stran 13005

Priloga I
Ukrepi, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor in se izvedejo na območju možnega širjenja organizma, so naslednji:
1. Na mestih pridelave, ki so bila ugotovljena kot okužena:
a) na polju ali v objektu pridelave, ki je bil ugotovljen kot
okužen, se bodisi
(i) v naslednjih, najmanj štirih rastnih letih, ki sledijo letu
ugotovljene okužbe,
– izvedejo ukrepi za odstranjevanje krompirjevih in paradižnikovih samosevcev in drugih gostiteljskih rastlin organizma, in
– prepove sajenje gomoljev ali rastlin krompirja, rastlin
in semena paradižnika, glede na biologijo organizma drugih
gostiteljskih rastlin in rastlin iz rodu Brassica, za katere je
ugotovljena nevarnost, da omogočajo preživetje organizma,
ter rastlin, za katere je ugotovljena nevarnost, da omogočajo
širjenje organizma.
V prvi sezoni pridelovanja krompirja ali paradižnika, ki
sledi obdobju iz prejšnjega odstavka, pod pogojem, da na
polju najmanj dve zaporedni rastni leti pred sajenjem niso
bili najdeni samosevci krompirja in paradižnika ter drugih
gostiteljskih rastlin organizma, se izvaja sistematični nadzor,
vključno s testiranjem. V primeru pridelovanja krompirja je
dovoljeno saditi uradno potrjen semenski krompir le za merkantilno pridelovanje.
V sezoni pridelovanja krompirja ali paradižnika, ki ob
upoštevanju ustreznega kolobarja, sledi obdobju iz prejšnjega odstavka se izvaja sistematični nadzor. V primeru pridelovanja krompirja je dovoljeno saditi uradno potrjen semenski
krompir za semensko ali merkantilno pridelovanje, ali
(ii) v naslednjih petih rastnih letih, ki sledijo letu ugotovljene okužbe,
– izvedejo ukrepi za odstranjevanje krompirjevih in paradižnikovih samosevcev in drugih gostiteljskih rastlin organizma, in
– polje v prvih treh letih vzdržuje kot ledina ali kot
pašnik z intenzivno pašo ali pogosto košnjo, ali se zaseje z
žiti ob upoštevanju nevarnosti organizma, ali se nameni za
pridelovanje semenskih trav. V naslednjih dveh zaporednih
letih se lahko prideluje rastline, ki niso gostiteljske rastline
organizma, in za katere ne obstaja nevarnost za širjenje ali
preživetje organizma.
V prvi sezoni pridelovanja krompirja ali paradižnika, ki
sledi obdobju iz prejšnjega odstavka, se izvaja sistematični
nadzor, vključno s testiranjem. V primeru pridelovanja krompirja je dovoljeno saditi uradno potrjen semenski krompir za
semensko ali merkantilno pridelovanje;
b) na drugih poljih
V rastnem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe,
– se prepove sajenje gomoljev ali rastlin krompirja ali
drugih gostiteljskih rastlin organizma in izvedejo se ukrepi za
odstranjevanje krompirjevih in paradižnikovih samosevcev in
drugih gostiteljskih rastlin organizma, kjer je to ustrezno, ali
– v primeru pridelovanja krompirja je dovoljeno saditi
uradno potrjen semenski krompir le za merkantilno pridelovanje, če fitosanitarni inšpektor ugotovi, da ne obstaja nevarnost širjenja organizma zaradi prisotnosti krompirjevih in
paradižnikovih samosevcev in drugih gostiteljskih rastlin organizma. Krompir mora biti med obdobjem rasti pregledan v
ustreznih časovnih obdobjih, krompirjevi samosevci pa morajo biti testirani na navzočnost organizma; dodatno morajo
biti pregledani tudi gomolji krompirja po izkopu.
V obdobju najmanj dveh rastnih let, ki sledi obdobju iz
prejšnjega odstavka, je v primeru pridelovanja krompirja dovoljeno saditi uradno potrjen semenski krompir za semensko ali merkantilno pridelovanje.
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V vsakem od rastnih let iz prejšnjih dveh odstavkov se
izvedejo ukrepi za odstranjevanje krompirjevih in paradižnikovih samosevcev in drugih gostiteljskih rastlin organizma,
ob izvajanju sistematičnega nadzora. Pri pridelavi semenskega krompirja morajo biti gomolji krompirja testirani;
c) takoj po ugotovitvi okužbe in v vsakem naslednjem
rastnem letu, vključno s sezono pridelovanja krompirja ali
paradižnika, v kateri je prvič dovoljeno pridelovanje krompirja ali paradižnika na polju, ki je bilo ugotovljeno kot okuženo:
– vsi stroji, oprema in skladiščni prostori na mestu
pridelave, ki so vključeni v pridelovanje krompirja ali paradižnika, morajo biti očiščeni in razkuženi ob uporabi postopkov
iz 14. člena,
– namakanje in škropljenje mora biti pod nadzorom
fitosanitarnega inšpektorja, ki lahko prepove oziroma omeji
namakanje ali škropljenje, zaradi preprečevanja širjenja organizma;
d) v objektu pridelave, ki je bil ugotovljen kot okužen,
kjer je rastni substrat mogoče v celoti zamenjati:
– prepove se sajenje gomoljev ali rastlin krompirja ali
drugih gostiteljskih rastlin organizma, vključno z rastlinami in
semenom paradižnika, dokler se v objektu pridelave pod
nadzorom fitosanitarnega inšpektorja ne izvedejo ukrepi za
izkoreninjenje organizma, odstranijo vsi deli gostiteljskih rastlin, vključno s celotno zamenjavo rastnega substrata ter
očiščenjem in razkuževanjem objekta pridelave in vse opreme, in
– v primeru pridelovanja krompirja se mora saditi uradno potrjen semenski krompir, mini-gomolje ali rastline razmnožene s tkivnimi kulturami, katerih izvor je bil testiran;
– namakanje in škropljenje mora biti pod nadzorom
fitosanitarnega inšpektorja, ki lahko, prepove oziroma omeji
namakanje ali škropljenje, zaradi preprečevanja širjenja organizma.
2. Za površinsko vodo, ki je bila ugotovljena kot okužena ali predstavlja enega od dejavnikov možnega širjenja
organizma iz 15. in 17. člena te odredbe:
– fitosanitarni inšpektor opravi letni nadzor v ustreznih
časovnih obdobjih, vključno z vzorčenjem površinske vode
in ustreznih gostiteljskih rastlin iz družine Solanaceae iz
ustreznih vodnih virov, ter odredi testiranje, ki mora biti za
glavne gostiteljske rastline izvedeno po predpisanem postopku, za vse druge primere pa po kateremkoli drugem
uradno odobrenem postopku.
– namakanje in škropljenje mora biti pod nadzorom
fitosanitarnega inšpektorja, ki prepove uporabo vode, ki je
bila ugotovljena kot okužena, za namakanje in škropljenje
glavnih gostiteljskih rastlin, in kjer je ustrezno, drugih gostiteljskih rastlin organizma, zaradi preprečevanja širjenja organizma. Na podlagi rezultatov testiranja iz prejšnje alinee
fitosanitarni inšpektor lahko takšen ukrep prekliče;
– v primerih okuženih odpadnih voda mora biti odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo pri industrijski predelavi oziroma v pakirnih obratih glavnih gostiteljskih rastlin, pod nadzorom fitosanitarnega inšpektorja.
3. Znotraj območja možnega širjenja organizma se,
razen na mestih pridelave, ki so bila ugotovljena kot okužena, takoj in nato še najmanj tri rastna leta, ki sledijo letu
ugotovljene okužbe, izvedejo naslednji ukrepi:
– posestva, ki pridelujejo, skladiščijo ali dodelujejo
krompir ali paradižnik, vključno s posestvi, ki s stroji ali
opremo opravljajo storitve, povezane z naštetimi dejavnostmi, morajo biti pod nadzorom fitosanitarnega inšpektorja;
– stroji, oprema in skladiščni prostori na posestvih iz
prejšnje alinee morajo biti očiščeni in razkuženi ob uporabi
postopkov iz 14. člena;
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– v primeru pridelovanja krompirja znotraj tega območja se mora saditi uradno potrjen semenski krompir. V primerih pridelave semenskega krompirja na mestih pridelave, ki
so bila določena kot verjetno okužena, morajo biti pridelani
gomolji krompirja testirani;
– na vseh posestvih znotraj tega območja se mora delo
s pridelanim semenskim krompirjem opravljati ločeno od
dela z merkantilnim krompirjem.
4. Ministrstvo pripravi program, kjer je to ustrezno, za
zamenjavo celotne količine zalog semenskega krompirja v
določenem časovnem obdobju.

4049.

Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte
rastlin

Na podlagi petega odstavka 10. člena, drugega odstavka 19. člena, šestega odstavka 21. člena, drugega
odstavka 25. člena in petega odstavka 33. člena zakona o
varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95,
29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o postopku za varstvo nove sorte rastlin
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino prijave za varstvo
nove sorte rastlin (v nadaljnjem besedilu: prijava) ter dokazila, ki morajo biti priložena tej prijavi, pogoje za registracijo
imena nove sorte in sorodne vrste rastlin, vsebino in način
vodenja registra prijav za varstvo sorte in registra zavarovanih sort, obliko in vsebino potrdila o pridobitvi žlahtniteljske
pravice za varstvo sorte in uradno glasilo za objave Urada
Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin
(v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
Prijava se vloži pri uradu.
3. člen
Prijava se vloži v dveh izvodih na obrazcih:
-”Prijava za varstvo sorte v Republiki Sloveniji”;
– ”Tehnični vprašalnik”.
K prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačilu prijavne
pristojbine.
Obrazca iz prvega odstavka tega člena sta Prilogi 1 in 2
tega pravilnika in sta njegov sestavni del.
4. člen
Če je prijavitelj tuja fizična oziroma pravna oseba, mora
prijavi priložiti pooblastilo zastopnika na obrazcu iz Priloge 3
tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
Če prijavo vlaga prijavitelj, ki ni žlahtnitelj sorte, mora
prijavi priložiti pogodbo o prenosu pravice do vložitve prijave
za varstvo sorte.
5. člen
Če prijavitelj izrecno zahteva prednostno pravico, mora
prijavi priložiti dokazilo o vloženi popolni prijavi za isto sorto v
drugi državi.
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6. člen
Če je prijava popolna in je plačana prijavna pristojbina,
urad potrdi drugi izvod obrazca ”Prijava za varstvo sorte v
Republiki Sloveniji”, na katerega vpiše registrsko številko
prijave, klasifikacijsko oznako, datum vložitve prijave in datum prejema popolne prijave. Potrjen drugi izvod obrazca se
šteje za potrdilo o vloženi popolni prijavi.
Urad popolno prijavo vpiše v register prijav in jo objavi v
uradnem glasilu.

– rastlinsko vrsto (botanično in slovensko ime);
– predlog imena sorte;
– začasno žlahtniteljevo oznako sorte;
– spremembe podatkov iz prijave za varstvo sorte;
– datum izdaje sklepa o ustavitvi postopka;
– datum pravnomočne odločbe o zavarovanju sorte;
– datum pravnomočne odločbe o zavrnitvi prijave;
– zaznambe o odločitvah sodišč v zvezi s pravico do
vložitve prijave.

7. člen
Urad pregleda vsebinsko ustreznost prijave tako, da na
podlagi podatkov, navedenih v prijavi, preveri, ali je sorta
nova in ali je prijavitelj upravičen do pridobitve žlahtniteljske
pravice. Če pri vsebinskem pregledu prijave ugotovi, da za
podelitev žlahtniteljske pravice niso izpolnjeni predpisani
pogoji, prijavo zavrne.
Urad opravi strokovno presojo na podlagi rezultatov
preizkušanja sorte na polju ali v laboratoriju.
Prijavitelj je dolžan v roku, ki ga določi urad, predložiti
potrebne podatke, dokumente oziroma semenski material
za izvedbo strokovne presoje sorte.
Urad lahko zahteva od strokovne komisije za varstvo
sort, da v primeru dvoma, ali sorta izpolnjuje pogoje za
varstvo, o tem poda svoje mnenje najpozneje v roku, ki ga
določi urad.

13. člen
V register zavarovanih sort vpiše urad naslednje podatke:
– registrsko oznako;
– številko in datum izdaje odločbe o zavarovanju sorte;
– številka in datum izdaje potrdila o pridobitvi žlahtniteljske pravice;
– datum objave o podelitvi žlahtniteljske pravice v uradnem glasilu;
– rastlinsko vrsto (botanično in slovensko ime);
– registrirano ime zavarovane sorte in sopomenke tega
imena;
– uradni opis sorte ali sklicevanje na listine, ki vsebujejo uradni opis sorte;
– navedba sestavin za zavarovane sorte, katerih vzgoja
zahteva stalno uporabo določenih sestavin za proizvodnjo
semenskega materiala sorte;
– podatke o imetniku žlahtniteljske pravice: ime, priimek, firma oziroma naslov, sedež;
– podatke o žlahtnitelju oziroma žlahtniteljih: priimek,
ime in naslov;
– podatke o zastopniku v postopku: priimek, ime in
naslov;
– podatke o tretji osebi, na katero je bila prenesena
žlahtniteljska pravica delno ali v celoti: ime, priimek, firma
oziroma naslov, sedež, vsebina prenesene pravice, vrsta
listine, na podlagi katere je bil izvršen prenos;
– podatke o osebi, ki ji je bila dodeljena prisilna licenca: ime, priimek, firma oziroma naslov, sedež, pogoji za
dodelitev, datum prenehanja te pravice;
– datum prenehanja varstva sorte;
– številka in datum odločbe, kadar varstvo sorte preneha predčasno, in razlogi za predčasno prenehanje;
– zaznambe o odločitvah sodišč v zvezi z žlahtniteljsko
pravico;
– spremembe podatkov, vpisanih v register zavarovanih sort.

8. člen
Urad presoja ustreznost predlaganega imena sorte.
Sorodne vrste rastlin so razvrščene v seznam sorodnih vrst rastlin, ki je Priloga 4 tega pravilnika in je njegov
sestavni del.
9. člen
Ime zavarovane sorte predlaga prijavitelj. Ime sorte je
oznaka za točno določeno skupino rastlin in se piše z veliko
začetnico.
10. člen
Register prijav in register zavarovanih sort se vodita na
enoten način na elektronskem mediju.
11. člen
Prijavitelj oziroma imetnik žlahtniteljske pravice mora
obvestiti urad o vsaki spremembi podatkov, ki se vodijo v
registru prijav oziroma v registru zavarovanih sort, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
12. člen
V register prijav vpiše urad naslednje podatke:
– klasifikacijsko oznako;
– registrsko številko prijave;
– datum vložitve prijave;
– datum prejema popolne prijave;
– v primeru sklicevanja na prednostno pravico: državo,
v kateri je že bila vložena prijava in datum prejema popolne
prijave v tej državi;
– datum objave prijave v uradnem glasilu;
– podatke o prijavitelju: ime, priimek, firma oziroma
naslov, sedež;
– podatke o žlahtnitelju oziroma žlahtniteljih: ime, priimek in naslov;
– podatke o zastopniku: ime, priimek, firma oziroma
naslov, sedež;

14. člen
Ob pravnomočnosti odločbe o zavarovanju sorte izda
urad potrdilo o pridobitvi žlahtniteljske pravice, ki velja od
dneva pravnomočnosti odločbe.
Obrazec ”Potrdilo o pridobitvi žlahtniteljske pravice” je
Priloga 5 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
15. člen
Urad izdaja uradno glasilo, ki se imenuje Objave Urada
Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin (v
nadaljnjem besedilu: glasilo).
16. člen
V glasilu objavlja urad podatke o:
– vpisu prijav in morebitnih spremembah vpisov v register prijav;
– popolnih prijavah za varstvo sorte iz registra prijav za
varstvo sorte;
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– predlogih za poimenovanje sort;
– spremembah imena sort;
– umiku ali zavrnitvi prijave za varstvo sorte;
– pridobitvi žlahtniteljske pravice in vpisu v register zavarovanih sort;
– spremembah, ki se nanašajo na prijavitelja, žlahtnitelja ali zastopnika v postopku varstva sorte;
– odločbah o zavarovanju sorte;
– vpisu in spremembah, ki se nanašajo na zavarovane
sorte;
– pravnomočnih odločbah o prenehanju žlahtniteljske
pravice na zahtevo imetnika žlahtniteljske pravice;
– prenehanju varstva sorte in izbris iz registra zavarovanih sort.
V glasilu urad objavlja tudi:
– seznam vseh zavarovanih sort (enkrat letno);
– tehnična navodila za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti;
– obvestila v zvezi s preizkušanjem razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort;
– druga obvestila s področja varstva in registracije sort
rastlin.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-67/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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4050.

Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja
strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki
opravljajo nadzor nad kemikalijami

Na podlagi drugega odstavka 63. člena zakona o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za
zdravstvo

PRAVILNIK
o vsebini in načinu opravljanja strokovnega
izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo
nadzor nad kemikalijami
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitne komisije, način opravljanja izpita, ureja druga vprašanja v zvezi z
izpiti za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad
kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
II. PROGRAM IN IZPIT
2. člen
Izpit obsega splošni in posebni del. Program in način
priprave na izpit za splošni del sta določena s posebnim
predpisom (pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusa znanja, Uradni list RS, št. 41/97).
3. člen
Program posebnega dela izpita obsega znanja iz naslednjih področij:
– kemikalije,
– kemično orožje,
– proizvodnja in promet s pesticidi,
– postopki vzorčenja kemikalij.
Podrobnejša vsebina iz prejšnjega odstavka je v prilogi
I, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije vodi seznam literature in predpisov, ki zajemajo znanja iz 2. in 3.
člena tega pravilnika.
5. člen
Izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo
imenuje minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog glavnega zdravstvenega inšpektorja.
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki
so tudi izpraševalci, ter zapisnikar.
V odločbi o imenovanju predsednika in članov komisij
minister določi, iz katerih delov oziroma področij lahko sprašujejo.
6. člen
Sedež izpitne komisije je pri Ministrstvu za zdravstvo.
7. člen
Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilen potek
izpita.
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III. TEČAJ ZA PRIPRAVO NA POSEBNI DEL IZPITA
8. člen
Tečaj za pripravo na posebni del izpita organizira
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v sodelovanju z
Uradom za kemikalije Republike Slovenije. Vsebina izpita
zajema znanja iz 3. člena tega pravilnika.
IV. OPRAVLJANJE IZPITA
9. člen
Izpit se opravlja v skladu s tem pravilnikom iz vsebine iz
3. člena tega pravilnika.
Kandidat, ki je že opravil strokovni izpit za delavca z
visoko izobrazbo v državni upravi, je oproščen splošnega
dela izpita.
10. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, vloži prijavo kandidata pri Ministrstvu za zdravstvo, na predpisanem
obrazcu.
Kandidat, ki ni delavec Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije in želi opravljati izpit, vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri Ministrstvu za zdravstvo.
Prijavi za izpit, ki obsega ime in priimek kandidata,
datum rojstva in naslov stalnega prebivališča, mora biti priloženo dokazilo o strokovni izobrazbi.
Med datumom vložitve prijave do opravljanja izpita ne
sme poteči več kot 60 dni.
Obrazca za prijavo iz prvega in drugega odstavka tega
člena sta priloga II tega pravilnika in sta objavljena skupaj z
njim.
11. člen
Minister ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita in o tem izda odločbo.
V odločbi, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi
čas in kraj opravljanja izpita.
Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, se pošlje odločba najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za izpit.
12. člen
Izpit je usten in sme trajati največ 1 uro.
Izpitna komisija lahko zaseda le v polni sestavi.
Izid izpita se ocenjuje z oceno »opravil« ali »ni opravil«.
Izpitna komisija odloči o rezultatu takoj po izpitu. Izid
izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov in
kandidata.
V primeru, da kandidat izpita ni opravil, ga lahko enkrat
ponavlja, vendar najkasneje v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja.
13. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu na
obrazcu Ministrstva za zdravstvo, ki vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– končana izobrazba,
– področje, iz katerega je opravil izpit,
– evidenčno številko,
– datum opravljanja izpita,
– ime in priimek predsednika komisije, pred katero se
opravlja izpit in
– pečat Ministrstva za zdravstvo.
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Potrdilo podpiše predsednik komisije.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena je priloga III
tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
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– datum opravljanja izpita,
– oceno,
– številko evidence iz prejšnjega člena.
Register se lahko vodi tudi v računalniški obliki, katere
sestavni del je evidenca iz prejšnjega člena.

V. EVIDENCA O IZPITIH
14. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik,
z naslednjimi podatki: ime in priimek kandidata, datum in
kraj rojstva, končana izobrazba, organ, pri katerem je zaposlen, evidenčna številka, datum opravljanja izpita in ime in
priimek predsednika, članov komisije in zapisnikarja, izpitna
vprašanja, ocena ter datum. Zapisnik podpišejo predsednik, člana izpitne komisije in zapisnikar.
15. člen
Ministrstvo za zdravstvo vodi evidenco za vsakega kandidata.
Evidenca se vodi pod zaporedno številko in vsebuje:
– prijavo za opravljanje izpita z dokazili iz 11. člena
tega pravilnika,
– zapisnik iz prejšnjega člena,
– potrdilo o opravljenem izpitu.
16. člen
Ministrstvo za zdravstvo vodi register izpitov, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– zaposlitev kandidata,
– stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe,

17. člen
Predsedniku, članom in zapisnikarju pripada plačilo za
delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v
višini, ki velja za nadomestila članom izpitnih komisij za
strokovne izpite za delo v državni upravi.
18. člen
Stroške v zvezi s pripravo na posebni del izpita in za
delo izpitne komisije za kandidate, ki so delavci Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije krije Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
Kandidati, ki niso delavci Zdravstvenega inšpektorata
Republike Slovenije, krijejo stroške izpita sami. Višino stroškov iz prejšnjega odstavka določi minister.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-29/99
Ljubljana, dne 8. oktobra 1999.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo
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PRILOGA I

1. Kemikalije
1.1. Ustavna in zakonska podlaga za proizvodnjo in promet nevarnih kemikalij.
1.1.1. Zakon o kemikalijah in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
1.1.1.1. PIC konvencija.
1.1.1.2. POP-s konvencija.
1.2. Organi, pristojni za izvajanje zakona, konvencij in podzakonskih predpisov,
– prijava nove snovi,
– ocenjevanje novih in obstoječih snovi,
– razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov,
– izdelava varnostnega lista,
– podlage za prepovedi in omejitve, prepovedane snovi, izvajanje PIC postopka,
– dajanje biocidov v promet,
– dobra laboratorijska praksa,
– informacijski sistem za kemikalije,
– sporočanje podatkov po zakonu o kemikalijah,
– posebni pogoji za promet z nevarnimi kemikalijami,
– posebni pogoji za proizvodnjo nevarnih snovi,
– pogoji za laboratorije za analizo inšpekcijskih vzorcev,
– nadzor.
2. Kemično orožje
2.1. Ustavna in zakonska podlaga za nadzor kemičnega orožja:
– konvencija o kemičnem orožju,
– kazenski zakonik,
– zakon o kemičnem orožju, vključno s podzakonskimi predpisi.
2.2. Obveznosti RS na podlagi konvencije.
2.3. Izvajanje konvencije o kemičnem orožju:
– na mednarodni ravni,
– v Republiki Sloveniji.
2.4. Delovanje pristojnega državnega organa v Republiki Sloveniji.
2.5. Proizvodnja, promet, predelava in poraba kemikalij, ki so predmet nadzora po konvenciji o kemičnem orožju oziroma
zakonu.
2.6. Podjetja, ki v RS proizvajajo, predelujejo, porabljajo ali opravljajo promet s posameznimi kemikalijami, ki so predmet
konvencije.
2.7. Mednarodne inšpekcije za nadzor izvajanja konvencije.
2.8. Delovanje slovenskih inšpektorjev za kemikalije na področju nadzora kemikalij, ki so predmet konvencije o kemičnem
orožju.
3. Pesticidi
3.1.Ustavna in zakonska podlaga za nadzor pesticidov.
3.1.1. Zakon o kemikalijah in predpisi na njegovi podlagi v zvezi s pesticidi.
3.1.2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin in predpisi na njegovi podlagi.

Stran

13020 / Št. 85 / 21. 10. 1999

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA II
a) Obrazec za prijavo kandidata(ke) iz Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT
REPUBLIKE SLOVENIJE
____________________________
____________________________
(naslov organa)

Št.:
Datum:

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Štefanova 5
1000 Ljubljana

ZADEVA: Prijava k strokovnemu izpitu za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami

V skladu z 10. členom pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo
nadzor nad kemikalijami (Uradni list RS, št. 85/99), prijavljamo za strokovni izpit
kandidata(ko)__________________________________________________________________________________________,
rojenega(e)___________________________
s stalnim prebivališčem v(na)_____________________________________________________________________________
_______________________________________________, ki je zaposlen(a) v našem organu.

Izpit opravlja: prvič, drugič, tretjič....

Prijavi prilagamo:
– dokazilo o izobrazbi.

PODPIS PREDSTOJNIKA(CE)
______________________________________
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b) Obrazec za prijavo kandidata(ke), ki želi opravljati izpit in ni delavec(ka) Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije

____________________________
____________________________
(naslov kandidata/ke)

Št.:
Datum:

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Štefanova 5
1000 Ljubljana

ZADEVA: Prijava k strokovnemu izpitu za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami

V skladu z 10. členom pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo
nadzor nad kemikalijami (Uradni list RS, št. 85/99), se prijavljam za strokovni izpit.

Ime in priimek:_________________________________________________________________________________________
Rojen(a):____________________________v(na):_____________________________________________________________
Stalno bivališče:______________________________________tel.:______________________________________________
Končana šola:_________________________________________________________________________________________
Delovna doba (leta, ustrezno obkrožite): do 5 5–10 10–15 15–20 20–25 25 in več

Preizkus opravljam: prvič, drugič, tretjič...
Stroške izpita bom poravnal(a) pred pristopom k izpitu.

PODPIS KANDIDATA(KE)
________________________

Priloga:
– dokazilo o izobrazbi.
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PRILOGA III

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

POTRDILO

______________________________________________________, rojen(a) _________________________________________
(ime in priimek)
v kraju ________________________________, po izobrazbi ___________________________________________________,
je dne _____________________________ opravil(a)

STROKOVNI IZPIT
ZA ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORJA, KI OPRAVLJA NADZOR NAD KEMIKALIJAMI

Kandidat(ka) je opravil(a) IZPIT za zdravstvenega inšpektorja, ki opravlja nadzor nad kemikalijami v skladu s pravilnikom o
vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami (Uradni list
RS, št. 85/99).

Zap. št._______________
_____________________
(kraj in datum)

(pečat)

Predsednik izpitne komisije
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4051.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje mikrosporije
(Microsporiasis)
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Št. 323-01-50/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga I

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje mikrosporije (Microsporiasis)

Bolezen

Klinični znaki

mikrosporija

– najpogosteje se pojavi pri mačkah, psih
in konjih;
– pojavijo se spremembe na koži, porasli z
dlako in krempljih;
– na spremenjenih mestih se dlaka lomi,
štrli ali pa popolnoma odpade;
– nastajajo gola mesta, ki lahko sčasoma
zajamejo vso površino kože – najpogosteje
pri mačkah;
– na koži okuženih živali se lahko pojavijo
tudi sivo-bele luskine.

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mikrosporije – Microsporiasis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se določi povzročitelj bolezni.
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z okuženimi živalmi;
– ločitev bolnih od zdravih živali;
– zdravljenje živali in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitev iz prve alinee 4. člena tega navodila preneha
veljati, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in so bili rezultati
gojiščne preiskave, opravljene 14 dni po končanem zdravljenju, negativni.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo
skrbnika živali.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 20.
člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4052.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada
(Anthrax)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje vraničnega prisada (Anthrax)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada – Anthrax (v nadaljnjem
besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo, izjemoma se jih lahko sežge na
kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki
so lahko okuženi.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
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3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni:
– poslati trupla ali krvne vzorce poginulih živali ali krvne
vzorce sumljivih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni in
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu določiti:
– prepoved gibanja in odtujitve živali;
– prepoved klanja živali;
– prepoved prometa z mlekom in mlečnimi izdelki;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za
druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 323-01-43/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

vranični prisad

perakutna ali apoplektična oblika
– predvsem pri prežvekovalcih;
– povišana telesna temperatura –
do 42°C;
– mišični tremor;
– oteženo dihanje;
– polnokrvnost sluznic;
– krči in kolaps tik pred poginom;
– pogin brez predhodno opaženih
kliničnih znakov;
akutna oblika
– predvsem pri konjih in prežvekovalcih;
– otožnost;
– neješčnost;
– vročina;
– pospešeno dihanje;
– pospešen srčni utrip;
– edematozne otekline;
subakutna do kronična oblika
– predvsem pri mesojedih živalih in
prašičih;
– otekline v področju faringealnih
bezgavk;
– prebavne motnje.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani
klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu:
– določiti območje – distrikt vraničnega prisada;
– odrediti vakcinacijo prežvekovalcev in kopitarjev na
območju vraničnega prisada;
– odrediti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali;
– odrediti neškodljivo uničenje gnoja, gnojevke, gnojnice, stelje in pribora iz okuženega hleva;
– odrediti serumizacijo in preventivno zdravljenje neposredno ogroženih živali;
– odrediti vakcinacijo prežvekovalcev in kopitarjev, ki
se hranijo s hrano z območja vraničnega prisada;
– odrediti poostreno dezinfekcijo mesta, kjer je žival,
obolela za vraničnim prisadom ali sumljiva nanj, poginila; če
je žival poginila na zemljišču, je potrebno površinsko plast
zemlje do globine 30 cm odstraniti in neškodljivo uničiti;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj 14 dni po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi
in je bila opravljena končna DDD.
6. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega
odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati
pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje vraničnega
prisada pri živalih (Uradni list SFRJ, št. 39/88).

4053.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje mrzlice Q (Q-febris)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje mrzlice Q (Q-febris)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mrzlice Q – Q-febris (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
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– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna klinično potrditi ali pa ovreči
sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se ob kliničnih
znakih določi tudi povzročitelj bolezni oziroma je rezultat
seroloških preiskav pozitiven (parni serum).
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– ločitev bolnih od zdravih živali;
– prepoved oddaje mleka in mlečnih izdelkov; mleko
se lahko uporabi za domačo porabo le po predhodnem
kuhanju;
– neškodljivo uničenje abortiranih plodov, plodovih
ovojnic in posteljic;
– uporabo zaščitnih sredstev pri ljudeh, ki prihajajo v
stik z okuženimi živalmi;
– zdravljenje živali;
– DDD in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitev in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo
veljati dva meseca po tem, ko so bili izvedeni predpisani
ukrepi in ni bilo novih primerov bolezni ter je bila opravljena
končna DDD.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila. bremenijo skrbnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-46/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

mrzlica Q

– najpogosteje zboli drobnica in govedo;
– praviloma se kaže bolezen le v abortusu
in rojevanju slabotnih mladičev.

Št.
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Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje okamenele zalege
(Aspergillosis apium)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje okamenele zalege (Aspergillosis
apium)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje okamenele zalege - Aspergillosis apium (v
nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Čebelnjak je vsak objekt, v katerem se gojijo čebele.
– Skrbnik čebel je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
čebel ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se obolele čebelje
družine oziroma satje oziroma dotrajani panji sežgejo.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna klinično potrditi ali pa ovreči
sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se ob kliničnih
znakih določi tudi povzročitelj bolezni.
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom v okuženem čebelnjaku določiti:
– omejitev prometa s čebelami;
– neškodljivo uničenje vseh obolelih čebeljih družin ter
dezinfekcijo pribora in panjev;
– neškodljivo uničenje obolelih čebeljih družin v panjih
z nepremičnim satjem s čebelami in satjem vred;
– neškodljivo uničenje vseh okuženih dotrajanih panjev, ne glede na tip panja, skupaj s čebelami in satjem;
– uporabo zaščitnih sredstev pri ljudeh, ki prihajajo v
stik z okuženimi čebelami;
– dezinfekcija čebelnjaka in čebelarskega pribora z
ustreznim dezinfekcijskim sredstvom ali z obžiganjem in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitve in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo
veljati, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila kontrolna preiskava čebeljih družin po 45 dneh negativna.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila, bremenijo skrbnika čebel.
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7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-47/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

okamenela zalega

– spremenjena čebelja zalega –
v obliki kameno-trdih mumij, ki jih
prerašča micelij;
– spremembe tudi pri odraslih
čebelah – mumificiran zadek.

4055.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje psitakoze
(Psittacosis)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje psitakoze (Psittacosis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje psitakoze – Psittacosis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Živali so perutnina (kokoši, purani, pegatke, race,
gosi, prepelice, golobi, fazani, jerebice in ratiti) ter ljubiteljske in prostoživeče vrste ptic.
– Reja je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo
živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa sežge ali zakoplje
na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale,
ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko,
da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznaša-

Uradni list Republike Slovenije
nje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati
geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se ob kliničnih
znakih določi tudi povzročitelj bolezni oziroma so rezulati
seroloških preiskav pozitivni (parni serum).
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom v okuženi reji določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– pregled živali;
– zdravljenje živali;
– uporabo zaščitnih sredstev pri ljudeh, ki prihajajo v
stik z okuženimi živalmi;
– preiskavo klinično bolnih in poginulih živali na povzročitelja bolezni;
– neškodljivo uničenje trupel poginulih živali ter blata in
nastila in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitve in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo
veljati pod naslednjimi pogoji:
– da so bili izvedeni predpisani ukrepi,
– da v osmih dneh po končanem zdravljenju ni bilo
novih primerov bolezni,
– da je bila opravljena DDD in
– da so rezultati kontrolne preiskave, opravljene deset
dni po končanem zdravljenju, negativni.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila, bremenijo skrbnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-45/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

psitakoza

– vnetje očesnih veznic;
– vnetje sluznice dihal, včasih z izcedkom;
– težko dihanje in druge respiratorne motnje;
– zelenkasto-siva in zelenkasto-rumena
želatinozna driska, lahko s primesjo krvi;
– pareze in paralize nog;
– nekoordinirana hoja in letenje živali;
– splošna oslabelost in onemoglost živali.
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4056.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje trihofitije
(Trichophytia bovis)

Št.
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Št. 323-01-49/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje trihofitije (Trichophytia bovis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihofitije – Trichophytia bovis (v nadaljnjem
besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

trihofitija

– brezdlačna okrogla mesta predvsem po
koži vratu in glave, premera 3-4 cm, pokrita
so s krastami azbestne barve

4057.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se ob kliničnih
znakih določi tudi povzročitelj bolezni.
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– zdravljenje živali;
– vakcinacija živali;
– DDD in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
5. člen
Omejitev in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo
veljati, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in ni bilo novih
primerov bolezni ter je bila opravljena končna DDD.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila, bremenijo skrbnika živali.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 9. člen
pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih
kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje tularemije
(Tularemia)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje tularemije (Tularemia)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tularemije – Tularemia (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila
in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od
okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Vektor bolezni je divji vretenčar ali nevretenčar, ki
lahko mehansko oziroma biološko prenaša ali širi povzročitelja bolezni.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in
materiale, ki so lahko okuženi.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
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3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali krvne vzorce sumljivih
živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu s strokovnim navodilom določiti:
– prepoved gibanja in odtujitve živali, dovzetnih za bolezen;
– omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo
živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani
klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
II. UKREPI PRI DIVJIH ŽIVALIH
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem območju odrediti:
– določitev meje okuženega območja, ki je območje v
polmeru 5 km od najdišča trupla poginule živali;
– neškodljivo uničevanje najdenih trupel divjih glodalcev in zajcev ter vrst, ki se z njimi hranijo; prepovedano je
odlaganje teh trupel na mrhovišča ali njihovo zakopavanje;
– preprečiti stik za bolezen dovzetnih domačih živali z
divjimi živalmi.
Ukrepi na okuženem območju morajo ostati v veljavi še
dve leti po tem, ko:
– je bil ugotovljen zadnji primer bolezni,
– ni bilo opaziti povečanega pogina divjih glodalcev in
zajcev in
– so bili rezultati preiskav negativni.
III. UKREPI PRI OVCAH
7. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:
– osamitev okužene črede;
– odpravljanje klopov z akaricidnimi sredstvi;
– zdravljenje živali;
– v času osamitve okužene črede neškodljivo uničevanje mleka;
– neškodljivo uničevanje abortiranih plodov in plodovih
ovojnic;
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– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna
DDD.
IV. UKREPI PRI PSIH
8. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:
– osamitev okužene živali;
– odpravljanje klopov z akaricidnimi sredstvi;
– zdravljenje živali; po končanem zdravljenju je potrebno žival serološko pregledati;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen, po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna
DDD.
V. UKREPI PRI KUNCIH
9. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:
– usmrtitev in neškodljivo uničenje trupel vseh živali v
okuženi reji;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna
DDD.
VI. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Vse živali, ki so sumljive na bolezen zaradi stika z bolnimi živalmi v inkubacijski dobi, pooblaščena veterinarska organizacija osami in opazuje 3 tedne.
11. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega
odstavka 4. člena se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila pa
bremenijo skrbnika živali.
12. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-40/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Priloga I
Bolezen

Najdaljša
inkubacijska doba

Klinični znaki

tularemija

21 dni (3 tedne)

pri divjih živalih
– povečan pogin divjih glodalcev in zajcev, predvsem v sezoni
klopov;
– zmanjšana gibljivost živali, pogosto se opotekajo;
– živali izgubijo prirojen strah pred ljudmi; se ne umikajo, pustijo se
ujeti;
– pri mesojedih in vsejedih divjih živalih so znaki podobni;
pri ovcah
– predvsem pri ovcah na paši, ki so infestirane s klopi, se pojavi
povišana telesna temperatura;
– pobitost;
– okorna hoja;
– driska;
– pogostejše uriniranje;
– oteženo dihanje;
– abortusi;
pri psih
– huda driska;
– zmerno povišana telesna temperatura;
– neješčnost;
– oteženo dihanje s kašljem;
– gnojno vnetje nosu in očesnih veznic;
– povečane bezgavke, jetra in vranica;
pri kuncih
– znaki so enaki kot pri divjih živalih.

4058.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje infekcioznega
bovinega rinotraheitisa in infekcioznega
pustularnega vulvovaginitisa (Rhinotracheitis
infectiosa et vulvovaginitis pustulosa infectiosa
bovum) – IBR/IPV

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje infekcioznega bovinega rinotraheitisa
in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa
(Rhinotracheitis infectiosa et vulvovaginitis
pustulosa infectiosa bovum) – IBR/IPV
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega bovinega rinotraheitisa in
infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa – Rhinotracheitis
infectiosa et vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum –
IBR/IPV (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.

– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.
– Karantensko pitanje je vzreja govedi iz IBR/IPV okuženih rej do zakola, in sicer v objektu, ki mora biti ločen od
ostalih gospodarstev oziroma vsaj 1000 metrov od osemenjevalnih centrov in vzrejališč plemenskih bikov. Vse živali v
karantenskem pitališču morajo biti vakcinirane proti virusu
IBR/IPV po navodilih proizvajalca. V karantenskem pitališču
se mora voditi obvezna evidenca, iz katere je razvidno stanje
in promet z živalmi.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja potrditi ali pa
ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali krvne vzorce sumljivih
živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
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– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali
ter abortiranih plodov, plodovnih ovojnic in posteljic.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu s strokovnim navodilom določiti:
– prepoved gibanja in odtujitve živali;
– osamitev obolelih živali in živali, za katere se sumi, da
so zbolele in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za
druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 323-01-38/98
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

IBR/IPV

pri okužbi dihal
– pojavi se kašelj, nosni in očesni izcedek;
– povišana telesna temperatura;
– neješčnost;
– abortusi;
pri okužbi spolovil
– zažarjena sluznica sramnice in nožnice pri
telicah in kravah ter prepucija pri bikih, ki je
posuta z mehurčastimi izpuščaji,
velikimi 1-2 mm;
– abortusi;
pri okužbi možgan in možganskih ovojnic
– 2 do 4-mesečna teleta postanejo nemirna;
– škrtajo z zobmi;
– dobijo krče, pred smrtjo pa ležijo in veslajo
z nogami.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani
klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, veterinarski inšpektor z
odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu:
– odredi prepoved prometa živali, razen za zakol ali
karantensko pitanje;
– odredi prepoved skupne paše živali iz okuženih in
neokuženih rej;
– odredi prepoved vakcinacije živali v rejah bikovskih
mater, osemenjevalnih centrih in vzrejališčih;
– odredi predhodno vakciniranje plemenjakov v naravnem pripustu, ki plemenijo v okuženih rejah, z mrtvo monovalentno vakcino po navodilih proizvajalca;
– potrdi sanacijski program, ki ga izdela pooblaščena
veterinarska organizacija;
– odredi DDD in
– odredi druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj toliko časa, dokler niso bili rezultati dveh zaporednih seroloških preiskav v razmiku 6 mesecev negativni, in je
bila opravljena končna DDD.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega
odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati:
– pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje infekcioznega bovinega rinotraheitisa in pustularnega vulvovaginitisa (Uradni list SFRJ, št. 63/89) in preneha veljati
– 11. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in
zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4059.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje rdečice (Erysipelas)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje rdečice (Erysipelas)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje rdečice – Erysipelas (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna klinično potrditi ali pa ovreči
sum.

Uradni list Republike Slovenije
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se pojavijo klinični
znaki ali če se določi povzročitelj bolezni.
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– prepoved klanja;
– zdravljenje obolelih živali;
– dezinfekcijo oseb, ki prihajajo v stik s sumljivimi ali
bolnimi živalmi in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitve in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo
veljati, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi ter opravljena
DDD in v osmih dneh po končanem zdravljenju ni bilo novih
primerov bolezni.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila, bremenijo skrbnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-48/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

rdečica

pri akutni obliki bolezni prašičev:
– nenadna izguba apetita;
– povišana telesna temperatura;
– apatičnost;
– po koži značilni znaki koprivnice;
pri kronični obliki bolezni prašičev:
– poliartritis;
– endokarditis;
– nekroza kože;
pri puranih:
– apatičnost;
– driska;
– pomodrela in otekla roža;
– povečan pogin;
pri ovcah:
– predvsem pri jagenjčkih do 3. meseca
starosti;
– otekli sklepi;
– oteženo dihanje;
– zaostanek v rasti.
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Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje toksoplazmoze
(Toxoplasmosis)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje toksoplazmoze (Toxoplasmosis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje toksoplazmoze - Toxoplasmosis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se določi povzročitelj bolezni oziroma je rezultat seroloških preiskav pozitiven
(parni serum).
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– ločitev bolnih od zdravih živali;
– zdravljenje živali in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitev iz prve alinee 4. člena tega navodila preneha
veljati, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo
skrbnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-55/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Priloga I

Bolezen

Klinični znaki

toksoplazmoza

mačke
– povišana telesna temperatura;
– oteženo dihanje;
– slepota;
– živčne motnje (encefalomielitis);
govedo
– oteženo dihanje, kašelj;
– kihanje, izcedek iz nosu;
– tresenje z glavo;
ovce
– abortusi;
prašiči
– neješčnost;
– kašelj;
– povišana telesna temperatura;
– driska;
psi
– povišana telesna temperatura;
– anemija;
– respiratorne motnje;
– hemoragična driska.

4061.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje trihineloze
(Trichinellosis)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje trihineloze (Trichinellosis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihineloze – Trichinellosis (v nadaljnjem
besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in
materiale, ki so lahko okuženi.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni:
– poslati vzorec mišičnine (trebušne prepone) zaklanih
živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu s strokovnim navodilom določiti:
– prepoved prometa živali iz in na gospodarstvo;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če se določi
povzročitelja, v nasprotnem primeru se šteje da je bolezen
uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:
– prepoved prometa z živalmi, razen za zakol, pri čemer mora bit na zdravstvenem spričevalu napisano, da je
reja sumljiva na trihinelozo;
– meso in deli trihineloznih živali ne smejo priti v stik z
ljudmi in živalmi in jih je treba neškodljivo uničiti;
– prepoved uporabe neprekuhanih klavničnih odpadkov za prehrano prašičev ali živali, ki jih gojijo za krzno;
– obvezen pregled na trihinelozo pri vseh živalih, ki se
zakoljejo na domu;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi, dokler ni bila opravljena končna DDD.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega
odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-44/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

trihineloza

– klinična slika ponavadi poteka neopaženo;
– pri težkih invazijah se ugotavlja vnetje
želodca in črevesja – v prvih dneh, nato
bolečine v mišicah; lahko se pojavijo tudi
nevrološke motnje, oslabelost srca in nefritis;
črevesna oblika
– navzea;
– bruhanje;
– driskavost;
– bolečine v trebuhu;
– povišana telesna temperatura;
mišična oblika
– bolečine v mišicah; prizadete mišice so
otrdele, otekle in boleče; posebej prizadete
so dihalne in gibalne mišice;
– težko dihanje;
– možne otekline;
– eozinofilija.

4062.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje listerioze (Listeriosis)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze – Listeriosis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo če je mogoče, drugače pa sežge
ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke
in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti
dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba
upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
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3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali, abortirane plodove, plodovne ovojnice ali posteljice ali izcedek iz maternice, brise
konjunktiv ali vzorce sekretov ali ekskretov v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni in
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu določiti:
– prepoved gibanja ter prometa z živalmi, dovzetnimi
za bolezen, in prepoved izdaje zdravstvenih spričeval;
– prepoved prometa z mlekom in mlečnimi izdelki, ki
izvirajo od živali na sumljivem gospodarstvu;
– ločitev bolnih oziroma sumljivih živali od zdravih;
– odvzem vzorcev mleka za bakteriološko preiskavo iz
vseh vimenskih enot vsem kravam, ovcam in kozam v laktaciji in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani
klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
II. UKREPI PRI GOVEDU IN DROBNICI
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:
– osamitev v ločenem hlevu vseh živali, katerih rezultati
preiskav iz četrte alinee drugega odstavka 4. člena so bili
pozitivni; mleko teh živali je oporečno in ga je potrebno
neškodljivo uničiti; živali se zdravi z ustreznim antibiotikom;
po končanem zdravljenju in 14 dni po preteku karence je
potrebno živalim ponovno odvzeti vzorce za preiskavo; živali, ki so zopet reagirale pozitivno, je potrebno usmrtiti in
neškodljivo uničiti;
– mleko živali, katerih rezultati preiskav so bili negativni, in so ostale v prvotnem hlevu, je uporabno za prehrano
ljudi po predhodni pasterizaciji; vzorce mleka je potrebno
odvzeti 14 dni po prvem odvzemu;
– odvzem vzorcev silaže;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi dokler niso bili rezultati dveh preiskav v razmiku 14 dni
negativni, in je bila opravljena končna DDD.

Stran

13034 / Št. 85 / 21. 10. 1999

III. UKREPI PRI PERUTNINI, PRAŠIČIH IN DRUGIH
ŽIVALIH
7. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila,
razen iz četrte alinee drugega odstavka, na okuženem gospodarstvu odrediti:
– prepoved klanja živali in prometa z živili, surovinami
in odpadki, ki izvirajo od teh živali v času trajanja bolezni;
– zdravljenje cele reje z ustreznim antibiotikom;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj še 14 dni po tem, ko so bili opravljeni predpisani
ukrepi, in je bila izvedena končna DDD.
IV. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega
odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.
9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-41/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

listerioza

možganska oblika
– nenormalno obnašanje živali;
– gibanje v krogu;
– nemočno ležanje z glavo na trupu;
– največkrat se pojavi pri govedu in drobnici;
metrogena oblika
– abortusi;
– zaostanek posteljice;
– tudi ta oblika se največkrat pojavi pri
govedu in drobnici;
septikemična oblika
– pri prašičih in perutnini ter pri drugih vrstah
živali se najpogosteje pojavlja ta oblika.

4063.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje klamidijskega
zvrgavanja ovac (Abortus chlamydialis ovium)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Uradni list Republike Slovenije

NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje klamidijskega zvrgavanja ovac
(Abortus chlamydialis ovium)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klamidijskega zvrgavanja ovac – Abortus
chlamydialis ovium (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni:
– poslati sveže abortiran plod, plodove ovojnice ter
posteljico ali izcedek iz maternice in krvne vzorce sumljivih
živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni in
– zagotoviti neškodljivo uničenje abortiranih plodov,
plodovih ovojnic in posteljic.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu določiti:
– prepoved gibanja in prometa živali, dovzetnih za bolezen, razen za zakol;
– prepoved prometa z mlekom in mlečnimi izdelki, ki
izvirajo od živali na sumljivem gospodarstvu in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za
druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani
klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-

Uradni list Republike Slovenije
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:
– serološki pregled vseh živali, dovzetnih za bolezen;
– osamitev okužene črede;
– ločitev živali, ki so abortirale, od ostalih;
– neškodljivo odstranjevanje abortiranih plodov, plodovih ovojnic, posteljic in nastilja;
– karanteno novonabavljenih živali in serološko testiranje;
– pasterizacijo mleka, namenjenega za prehrano ljudi;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi, dokler ni bila opravljena končna DDD in ko so rezultati
dveh zaporednih seroloških preiskav negativni; druga serološka preiskava se opravi 1 mesec po naslednjem porodu.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 10.
člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-42/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

klamidijsko zvrgavanje – enzootsko zvrgavanje v zadnji fazi
ovac
brejosti;
– prezgodnji porodi;
– rojevanje nevitalnih mladičev;
– v kronično okuženih čredah
abortirajo pretežno mladice.

4064.

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje toksokarioze
(Toxocariosis)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Št.
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NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje toksokarioze (Toxocariosis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje toksokarioze - Toxocariosis (v nadaljnjem
besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da
se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se določi povzročitelj bolezni.
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– ločitev bolnih od zdravih živali;
– zdravljenje živali in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitve in ukrepi iz prejšnjega člena prenehajo veljati,
če potem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi, ni bilo novih
primerov bolezni in so bili rezultati dveh zaporednih preiskav
blata živali v razmiku dveh tednov negativni.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo
skrbnika živali.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 26.
člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-56/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Uradni list Republike Slovenije

Priloga I
Bolezen

Klinični znaki

toksokarioza

– klinični znaki so nespecifični;
– ob hudi invaziji se pojavijo driska ali
zaprtje;
– slab prirast;
– anemija;
– bruhanje;
– izguba apetita;
– dlaka je brez leska ali pa izpada.

4065.

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

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

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

85 / 21. 10. 1999 / Stran 13037

Stran

13038 / Št. 85 / 21. 10. 1999

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

85 / 21. 10. 1999 / Stran 13039

Stran

13040 / Št. 85 / 21. 10. 1999

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

85 / 21. 10. 1999 / Stran 13041

Št. 512-42/99-86
Ljubljana, dne 8. oktobra 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

4066.

Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za
katera je bilo od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999
razveljavljeno dovoljenje za promet

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

DOPOLNITEV SEZNAMA
zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999 razveljavljeno
dovoljenje za promet
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Uradni list Republike Slovenije

Št. 512-43/99-87
Ljubljana, dne 8. oktobra 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Uradni list Republike Slovenije

4067.

Tarifa o nadomestilu za uporabo centralne
informatizirane baze sodnega registra in drugih
stroških predlagatelja oziroma uporabnika
centralne informatizirane baze sodnega registra

Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) in na podlagi tretjega odstavka 1. člena pravilnika o dostopu do podatkov,
vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške
povezave (Uradni list RS, št. 64/99) določa minister za
pravosodje

TARIFO
o nadomestilu za uporabo centralne
informatizirane baze sodnega registra in drugih
stroških predlagatelja oziroma uporabnika
centralne informatizirane baze sodnega registra
I. SPLOŠNI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja
nadomestila za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra (v nadaljnjem besedilu: baza) v zvezi z uporabo
podatkov iz sodnega registra neposredno preko računalniške povezave (v nadaljnjem besedilu: uporaba baze).
Ta tarifa določa tudi način vrednotenja in obračunavanja drugih stroškov predlagatelja oziroma uporabnika po
določbah pravilnika o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave (Uradni list RS, št. 64/99, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Predlagatelj oziroma uporabnik baze je dolžan plačati
znesek, obračunan po tej tarifi, ko po določbah pravilnika
obveznost nastane.
Obveznosti po tej tarifi se določajo z računom v zneskih, obračunanih na način in po postavkah, določenih s to
tarifo.
3. člen
Zneski, obračunani po tej tarifi, se plačujejo v gotovini
in so sredstva proračuna Republike Slovenije.
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2. vsako nadaljnje oziroma dodatno izobraževanje uporabnika oziroma osebe, ki pri njem dela, o uporabi baze –
10.000 SIT.
Priključitev na uporabo baze
Tarifna številka 3
1. licenčna programska oprema za podporo protokolu, emulaciji in tiskalniškemu strežniku: FTP ONNET –
25.500 SIT,
2. nadomestilo za uporabo SECUREId kartice –
25.603 SIT,
3. instalacija komunikacijske opreme, avtorizacija na
strežniku in avtorizacija centralne baze ter preizkus –
15.000 SIT.
Odprava napak
Tarifna številka 4
1. zamenjava gesla – 4.000 SIT,
2. odprava okvare SECUREId kartice – 16.318 SIT,
3. odprava drugih napak – glede na porabljen čas po
postavki v Tarifni številki 7.
Uporaba baze
Tarifna številka 5
Nadomestilo za uporabo baze vključuje:
1. fiksni del (uporabnina)
Uporabnik za uporabo baze trimesečno za preteklo
obdobje plača uporabnino v pavšalnem znesku 30.000 SIT.
Uporabnina ustreza 300 točkam, pri čemer vrednost 1 točke znaša 100 SIT. Uporabnina vključuje vpoglede v bazo in
izpiske iz baze: vsak vpogled v bazo se šteje za 1 točko,
vsak izpisek iz baze pa za 3 točke. Neporabljene točke iz
trimesečnega obdobja se ne prenašajo v naslednje trimesečje,
2. gibljivi del (poraba).
Uporabnik za uporabo baze v odvisnosti od vrste in
količine uporabe baze trimesečno za preteklo obdobje plačuje tudi znesek za porabo po naslednjih postavkah:
2.1. vpogled v bazo
Za vsak vpogled v bazo se plača 100 SIT.
2.2. izpiski iz baze
Za izpisek iz baze se plača za vsako začeto stran
300 SIT.
Za vsak nadaljnji izvod izpiska se plača za vsako začeto
stran 150 SIT.

4. člen

Izključitev od uporabe baze
Tarifna številka 6
Stroški za izključitev uporabnika od uporabe baze –
4.000 SIT.

TARIFA
Preverjanje izpolnjevanja tehničnih pogojev
Tarifna številka 1
1. pregled listinske dokumentacije o izpolnjevanju tehničnih pogojev po pravilniku – 2.000 SIT,
2. pregled izpolnjevanja pogojev na sedežu oziroma
stalnem prebivališču predlagatelja – 5.000 SIT.

Drugi stroški
Tarifna številka 7
1. Kilometrina za uporabo osebnega avtomobila – 30%
cene za en liter 98-oktanskega bencina za vsak prevoženi
kilometer po ceni bencina, veljavni v času uporabe osebnega avtomobila.
2. Porabljen čas – 6.000 SIT/h.

II. POSEBNI DEL

Izobraževanja o načinu uporabe baze
Tarifna številka 2
1. prvo izobraževanje predlagatelja oziroma osebe, ki pri
njem dela, o načinu uporabe baze (opis sodnega registra,
uvodna pojasnila v zvezi s priklopom in dostopom in poizvedovanje po bazi oziroma njena uporaba) – 15.000 SIT,

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ta tarifa velja eno leto od dneva začetka njene veljavnosti.
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6. člen
V primeru sprememb cen posameznih storitev ali sprememb oziroma dopolnitev tehničnih standardov iz posebnega dela tarife v času veljavnosti tarife, minister, pristojen za
pravosodje, na predlog Centra Vlade RS za informatiko oziroma Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS določi
ustrezne spremembe oziroma dopolnitve tarife še pred potekom roka iz prejšnjega člena.
Minister, pristojen za pravosodje, pred prenehanjem
veljavnosti tarife, pod pogoji iz tretjega odstavka 1. člena
pravilnika, določi novo tarifo ali določi podaljšanje veljavnosti veljavne tarife za naslednje leto.
7. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 964-5/99
Ljubljana, dne 12. oktobra 1999.

Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

BANKA SLOVENIJE
4068.

Uradni list Republike Slovenije

4069.

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri
se zaračunavajo plačila za storitve,
ki jih opravlja Banka Slovenije
1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za
storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št.
23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98,
76/98, 19/99, 27/99, 53/99 in 61/99) se v drugem
poglavju 1. točke sklepa doda nova tarifna številka 11, ki se
glasi:
“10. Europay kliring:
– pristopnina
450.000 SIT
– izvršitev poravnave
700 SIT
– letna članarina
po letnem obračunu,
v skladu z veljavnimi pravili”.
2
Dosedanje tarifne številke od 11 do 30 postanejo tarifne številke od 12 do 31.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovnije.

Sklep o dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu
opravljanja plačilnega prometa s tujino

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu
opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V sklepu o pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99 in 74/99) se v
6. točki doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko je upravičenec plačila fizična oseba,
banka lahko izplača priliv v gotovini.«
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se
zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

4070.

Sklep o vzpostavitvi registra transakcijskih
računov

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96
in 87/97) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o vzpostavitvi registra transakcijskih računov
DEFINICIJA IN NAMEN

Ljubljana, dne 12. oktobra 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

1
S tem sklepom Banka Slovenije vzpostavlja enovit register transakcijskih računov (v nadaljevanju: register), ki je
enotna baza podatkov in evidenc o imetnikih transakcijskih
računov v Republiki Sloveniji in je namenjen za izvajanje
plačilnega prometa, kontrolo transakcijskih računov in zagotavljanje podatkov.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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VSEBINA REGISTRA

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU REGISTRA

2
Register vsebuje:
1. številko transakcijskega računa,
2. davčno številko imetnika transakcijskega računa,
3. šifro banke oziroma hranilnice in njene organizacijske enote, ki opravlja plačilni promet za imetnika transakcijskega računa,
4. priimek in ime fizične osebe, firmo, ime in priimek
fizične osebe, ki opravlja dejavnost oziroma naziv civilnopravne in pravne osebe,
5. naslov stalnega bivališča oziroma sedež civilnopravne in pravne osebe.
Register se vzpostavi tako, da je zagotovljena identifikacija imetnika transakcijskega računa in povezava z drugimi informatiziranimi bazami podatkov.

6
Banka Slovenije pred dnem vzpostavitve registra izda
pravilnik o upravljanju registra transakcijskih računov, ki podrobneje ureja vzpostavitev, upravljanje, vodenje in ažuriranje registra ter postopke posredovanja podatkov iz registra.

VPOGLED V REGISTER

8
Ta sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.

3
Podatke iz registra lahko zahtevajo in pridobijo:
1. imetnik transakcijskega računa glede vpisov, ki se
nanašajo nanj,
2. sodišča v sodnih postopkih, ki predložitev teh podatkov lahko zahtevajo oziroma naložijo na podlagi pooblastil po veljavnih predpisih,
3. davčni organi v postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih
pristojnosti,
4. Banka Slovenije, banke oziroma hranilnice, ki opravljajo plačilni promet, glede podatkov za izvajanje učinkovitega opravljanja plačilnega prometa (akcept plačilnega naloga
in kontrola obstoja transakcijskega računa),
5. Banka Slovenije za potrebe nadzora, ki ga vodi v
okviru svojih pristojnosti,
6. organi, določeni in pristojni za pridobitev podatkov z
zakonom o preprečevanju pranja denarja,
7. organi državne uprave, katerih dejavnost so javnopravne evidence in storitve ter javna plačila.
VODENJE IN VZDRŽEVANJE REGISTRA
4
Register vodijo in ažurirajo banke oziroma hranilnice, ki
opravljajo plačilni promet za svoje komitente – imetnike
transakcijskih računov, ki so tudi odgovorne za pravilnost in
ažurnost podatkov v registru.
Banka Slovenije je kot centralno mesto odgovorna za
operativno funkcioniranje enovitega registra do prehoda
upravljanja registra v bančno okolje.
STROŠKI
5
Banka Slovenije z bankami in hranilnicami, ki opravljajo
plačilni promet za imetnike transakcijskega računa, pred
vzpostavitvijo registra sklene pogodbo o vzpostavitvi in upravljanju registra, s katero se opredeli pokrivanje stroškov vzpostavitve in implementacije registra, kot tudi pokrivanje tekočih stroškov njegovega vzdrževanja.
Stroške storitev posredovanja podatkov Banka Slovenije prejemnikom podatkov iz registra, ki niso banke oziroma hranilnice, zaračunava v skladu z vsakokrat veljavno
tarifo Banke Slovenije.

PREHODNA DOLOČBA
7
Do popolnega prehoda plačilnega prometa v banke in
hranilnice se določbe tega sklepa, ki se nanašajo na banke
in hranilnice, smiselno uporabljajo tudi za Agencijo RS za
plačilni promet.
VELJAVNOST

Ljubljana, dne 14. oktobra 1999.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4071.

Sklep o potrditvi učbenika: GONILNI STROJI 2

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 31. seji dne 1. 10. 1999, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: GONILNI STROJI 2
avtor: Bojan Maček
Učbenik GONILNI STROJI 2 se potrdi za 1. letnik za
predmet Gonilni stroji v izobraževalnem programu Tehnik
kmetijske mehanizacije.
Potrdi se za dobo 3 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: doc. dr. Stanislav Pehan, doc.
dr. Breda Kegl in mag. Branko Namestnik; lektorirala: Nives
Santin Regvat.
V letu 1999 založila: Srednja šola kmetijske mehanizacije, Vrbanska 30, Maribor.
Št. 612-254/99
Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
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Sklep o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA
SADJA, VRTNIN IN PIJAČ

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 31. seji dne 1. 10. 1999, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA SADJA,
VRTNIN IN PIJAČ
avtorica: Milena Suwa Stanojević
Učbenik TEHNOLOGIJA SADJA, VRTNIN IN PIJAČ se
potrdi za 3. letnik za predmet Tehnologija v izobraževalnem
programu Živilski tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Janez Hribar, dr. Mitja
Kocjančič, Anica Rak in Božena Taurer; lektorirala: Nuša
Radinja.
V letu 1999 založil: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana.
Št. 612-255/99
Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.
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4074.

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 31. seji dne 1. 10. 1999, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: RAČUNOVODSTVO 1
avtorja: Edvin Dobeic in Branka Kolarič
Učbenik RAČUNOVODSTVO 1 se potrdi za:
2. letnik za predmet Računovodstvo v programih Ekonomsko-komercialni tehnik in Ekonomski tehnik;
3. letnik za predmet Gospodarsko poslovanje v programu Upravni tehnik;
1. letnik za predmet Računovodstvo v programu Podjetniško poslovanje.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Ivan Turk, Anton Gerečnik in Mirijam Drešček; lektorirala: Vasiljka Šuklje.
V letu 1999 založila: DZS, Mestni trg 26, Ljubljana.
Št. 612-257/99
Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

4075.
4073.

Sklep o potrditvi učbenika: MEHANIKA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 31. seji dne 1. 10. 1999, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: MEHANIKA
avtor: Peter Šterk
Učbenik MEHANIKA se potrdi za 2. letnik za predmet
Mehanika v programu višjega strokovnega izobraževanja
Strojništvo.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: dr. Janez Gašperšič in mag.
Jože Stropnik; lektorirala: Meta Uhan.
V letu 1999 založil: Šolski center Novo mesto, Šegova
ulica 112, Novo mesto.

Sklep o potrditvi učbenika: RAČUNOVODSTVO 1

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa,
primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razpis,
razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s
skladiščenjem in prevozom blaga

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka
5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
4/99, 45/99, 59/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije ter 8. in 11. člena pravil Združenja za elektroindustrijo GZS je upravni odbor Združenja za elektroindustrijo na 2. seji dne 1. 10. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja
in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje
in okvara), ki sta neločljivo povezana
s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 612-256/99
Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina običajnega odpisa, primanjkljaja blaga (kalo, razsip, razbitje in
okvara, uničenje blaga), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodni dejavnosti šteje za
normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja
gospodarskega subjekta.
Primanjkljaj blaga šteje za jemanje blaga za neposlovne
namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala,
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razsipa, razbitja in okvare blaga, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom v času prevoza ter skladiščenja pri gospodarskih subjektih – proizvodnih podjetjih elektroindustrije.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in
so po Standardni klasifikaciji dejavnosti registrirani v:
DK 29.7
Proizvodnja gospodinjskih aparatov, naprav
DL 30
Proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov
DL 31
Proizvodnja električnih strojev, aparatov
DL 32
Proizvodnja RTV, komunikacijskih aparatov,
opreme
DL 33
Proizvodnja medicinskih, finomehanskih,
optičnih instrumentov.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, krčenje,
izhlapevanje in podobno) in se kaže na teži, obsegu ali
površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z blagom v tekočem stanju (barve, laki, topila ipd.) ali
sipkem stanju (granulati ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri
manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika
ipd.) .
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi
kemičnih ali fizikalnih vplivov pri manipulaciji ali skladiščenju
in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenju blaga
pri prevozu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja blaga iz
naslova kala, razsipa, razbitja, okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen
plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi
maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in
plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenje blaga, v svojih poslovnih knjigah (odpis
blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in
strokovnem ravnanju z blagom pri skladiščenju in prevozu
blaga, se za primanjkljaj in uničenje blaga iz prvega odstavka
5. člena tega pravilnika šteje primanjkljaj in uničenje, ki se
izračuna za posamezne skupine blaga od vrednosti prometa
blaga v določeni obračunski dobi z uporabo v Tabeli 1
podanih stopenj:
Tabela 1: Stopnje za preračun primanjkljaja ali uničenja
blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem
blaga.

Št.

Vrste blaga
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Stopnja primanjkljaja in uničenja

kemikalije:
hlapljive snovi
1,5%
barve, laki
2,5%
maziva
1,5%
čistila
1,5%
tehnični plini
4%
naftni derivati
1,5%
potrošni materiali za vzdrževanje
2%
materiali in deli iz železa in jekla:
pločevina vseh vrst
1,0%
vijačni material in drugi spajalni materiali
1,0%
žice, profili, cevi
3,0%
jekla za orodjarstvo
1,0%
iz bakra:
pločevina, žice, profili, drugo
3,5%
iz aluminija:
pločevina, profili, žice, drugo
3,0%
druge kovine in zlitine
1,5%
izolacijski, impregnacijski in tesnilni materiali:
izolacijske in impregnacijske mase
2,5%
trakovi, cevi
2,5%
drugi izolacijski materiali
2,5%
granulati – plastika
2,5%
lomljivi materiali in polizdelki:
steklo
4,0%
keramika
3,0%
iz plastičnih mas
1,5%
kaširani laminati
2,0%
komponente, embalaža in drugo:
elektronske, električne komponente in elementi, tiskana
vezja
1,0%
embalaža, material za pakiranje
3,0%
ostali tehnični materiali (guma...)
2%
drugi tehnični izdelki
1,5%
drugo
1,5%
7. člen
Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki
opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri
svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te
dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o
višini običajnega primanjkljaja in uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
9.člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Predsednik
upravnega odbora
Združenja ze elektroindustrijo
Jože Smrkolj l. r.
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Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga
(kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski
proizvodnji

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 4/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice
Slovenije in 4. člena organizacijskega predpisa Združenja
kemijske in gumarske industrije, je Upravni odbor Združenja
kemijske in gumarske industrije na seji dne 12. 10. 1999
sprejel

PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo,
razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji

Uradni list Republike Slovenije
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi
maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in
plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in
uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih
poslovnih knjigah (odpis blaga).
6. člen
Spremembe tega pravilnika je možno uveljaviti po enakem postopku kot je bil pravilnik sprejet.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem
listu RS.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in
uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare
blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom
in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti članov Združenja
kemijske in gumarske industrije.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za ne poslovne namene
po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo
dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki
so registrirane za sledeče dejavnosti po standardni klasifikaciji:
DG-24
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
in umetnih vlaken,
DH-25.1 Proizvodnja izdelkov iz gume,
DH-25.2 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem ipd. in se kaže
na teži blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju.
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri
ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom.
Poškodba je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico
spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih
lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga
pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga:
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje
za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

8. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in
strokovnem ravnanju z blagom, se kot običajen odpis blaga
šteje (kalo, razsip, razbitje in poškodba) odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem
obračunskem obdobju po naslednjih maksimalnih stopnjah:
SUROVINE
Oznaka Vrsta surovine

101
102
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Stopnja v %

Tekoče surovine v cisternah ali kontejnerjih
Lahko hlapne surovine v cisternah ali kontejnerjih
(organska topila)
Tekoče surovine in topila v sodih do vključno 200 l
prostornine
Visoko viskozne tekočine
Pastozne surovine
Trdne surovine v razsutem stanju
Trdne surovine v silosih ali kontejnerjih
Trdne surovine v vrečah
Prašne surovine v razsutem stanju
Prašne surovine v silosih ali kontejnerjih
Prašne surovine v vrečah
Lahke in lepljive praškaste substance (aerosil)
Praškaste aktivne substance
Zelo drage praškaste substance
Barve in laki
Vitamini
Ekstrakti in arome
Mazila oziroma masti
Parfemska olja
Droge (korenine, listi)
Plini, potisni plini
Želatinaste kapsule
Želatinaste pomožne substance
Barvila
Surovine za maloserijske dekorativne izdelke
Surovine ki razpadajo na zraku ali višji temperaturi
(Na-hipoklorit)
Natron papir, dekorativni papir in impregniran karton
Tkanine in netkano blago
Karkase rabljenih gum

2,0
4,0
3,0
6,0
2,5
1,5
0,5
1,0
2,0
0,5
3,0
6,0
6,0
0,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
7,0
1,0
6,0
4,0
10,0
15,0
2,0
1,0
6,0

EMBALAŽA
Oznaka Vrsta embalaže

201
202
203
204
205
206
207

Plastična embalaža (sodi, vedra, doze, plastenke,
vreče, folije, pokrovi)
Papirnate vreče, zgibanke
Kartonska embalaža
Embalaža iz pločevine
Steklena embalaža
Etikete, signature, navodila
Alu-folija

Stopnja v %

3,0
3,0
3,0
1,5
3,0
4,0
1,0
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Št.

Oznaka Vrsta embalaže

208
209
210
211
212
213
214
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Stopnja v %

Tube
Lepila
Lesena embalaža (palete, zabojniki)
Boks palete
Potiskana laminatna folija
Lepilni trak
Embalaža za maloserijske dekorativne izdelke

1,8
1,0
3,0
2,0
7,0
4,0
5,0

IZDELKI, KONČNI IZDELKI
Oznaka Vrsta izdelka

301
302
303
304

%

Izdelki, polproizvodi
Končni izdelki v razsutem stanju
Končni embalirani izdelki
Trgovsko blago

1,0
1,5
1,0
1,0

Predsednik
Upravnega odbora
združenja kemijske in gumarske industrije
Andrej Mesarič, univ. dipl. inž. l. r.

OBČINE

LJUBLJANA
4077.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše Ljubljana

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odločba US in 8/96) in 26. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 4. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše Ljubljana
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega
centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana (Uradni list
RS, št. 68/98) se za četrto alineo 3. člena dodata novi
alinei, ki se glasita:

– N/85.32 – izvajanje socialnovarstvenih programov
in storitev;
– K/73.20 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se prva alinea spremeni
tako, da se glasi:
– univerzitetna izobrazba.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 562-8/99
Ljubljana, dne 4. oktobra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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4078.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in
rezervaciji

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 –
odločba US, 1/98 in 84/98), 26. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97
in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 8. seji
dne 4. 10. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1
Cene programov v vrtcih, katerih ustanovitelj je Mestna
občina Ljubljana, znašajo mesečno na otroka po posameznih dnevnih programih predšolske vzgoje:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vrtec v MOL/dnevni
program predšolske vzgoje

1. starostna
skupina

2. starostna
skupina

Priprava na
vstop v OŠ

Razvojni
oddelek

Ciciban
Jelka
Mladi rod
Črnuče
Ljubljana Center
Zelena jama
Jarše
Oton Župančič
H. Ch. Andersen
Mojca
Najdihojca
Najdihojca
- nadstandardni program
Šentvid
Viški Vrtci

54.585
47.798
50.342
48.767
45.053
54.344
52.352
51.226
47.347
52.926
51.724

46.170
44.566
41.661
40.497
38.540
43.450
45.265
43.640
40.535
40.830
44.192

46.085
43.098
42.210
40.734
41.205
47.174
42.964
43.833
41.641
41.812
48.850

90.258

47.974
49.297

42.202
44.033

41.663
42.040

Nadstandardni
program

Varstvena
družina

101.077
122.074
109.346
102.347
102.335
48.500

V vseh vrtcih iz prejšnjega odstavka znašajo cene programov predšolske vzgoje mesečno na otroka:
SIT

1. poldnevni program do 5 ur
dnevno z malico in kosilom
2. poldnevni program do 5 ur
dnevno s kosilom
3. poldnevni program do 5 ur
dnevno brez obrokov
4. krajši program 2–3 ure dnevno s kosilom
5. krajši program 2–3 ure dnevno z malico
6. krajši program 2–3 ure
dnevno brez obroka
7. plačilo staršev za program cicibanovih
igralnih uric znaša 100 SIT/uro

36.400
35.000
30.500
19.500
16.400

98.103

44.404

3
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v razvojni oddelek, se zniža plačilo tako,
da plačajo 15% cene programa I. starostne skupine (prvi
plačilni razred) vrtca, v katerega je otrok vključen.
4
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in so
razporejeni v plačilne razrede po lestvici od vključno 1. do
vključno 5. plačilnega razreda, plačajo 10% nižje plačilo v
svojem plačilnem razredu.

15.000

2
Doplačilo staršev v nadstandardnem programu je razlika med ceno nadstandardnega programa in ceno programa
2. starostne skupine v vrtcu, v katerega je vključen otrok.
Doplačilo plačajo starši v celoti.

5
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v
obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in
največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka
iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 314 SIT na dan.
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6
Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina
Ljubljana po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene
programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po
predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom
rezervacij in ceno programa.
7
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih in znižanju
plačil staršev št. 38-3/98 z dne 26. 3. 1998 (Uradni list RS,
št. 35/98 in sklep o določitvi zneska rezervacije v vrtcih št.
38-5/98 z dne 26. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 35/98).
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega
dne naslednjega meseca po objavi.
Št. 604-1/99
Ljubljana, dne 4. oktobra 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BLOKE
4079.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Bloke

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 7. redni
seji dne 23. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Bloke
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Občine Bloke (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Glasilo Občine Bloke.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Bloke.
Sedež izdajatelja glasila je: Nova vas 4a, 1385 Nova
vas.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
5. člen
Glasilo se izdaja 4-krat letno. Lahko pa izide tudi kot
dvojna ali izredna številka. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
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6. člen
Naslov uredništva glasila je: Občina Bloke, Uredniški
odbor Glasila Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.
7. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
8. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v
Občini Bloke, ter o hotenjih in interesih občanov. Cilj glasila
je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini.
9. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na
predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se
podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska
izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.
10. člen
Občinski svet imenuje petčlanski uredniški odbor za
izdajanje glasila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju:
odbor).
Naloge odbora so:
– obravnava programsko zasnovo glasila,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega
urednika,
– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z
glasilom,
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in
uresničevanjem njegove programske zasnove.
11. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet
na predlog komisije za volitve in imenovanja za mandatno
obdobje 4 let.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev, reklamnih oglasov in drugih sporočil,
– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom
mandata po postopku kot je bil imenovan.
12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene
župan.
13. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih
sredstev.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,
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– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji, objavi
pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nova vas, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

4080.

Odlok o rednem vzdrževanju javnih cest in
pregledniški službi

Občinski svet občine Bloke je na podlagi zakona o
lokalni samoupravi, 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 66/93 in 38/96), pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
3., 4. in 6. člena odloka o gospodarskih službah v Občini
Bloke in 6. in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) na 7. redni seji dne 23. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o rednem vzdrževanju javnih cest in pregledniški
službi
1. člen
S tem odlokom se opredeli redno vzdrževanje javnih
cest in delovanje, pristojnosti in območje izvajanja pregledniške službe v Občini Bloke.
2. člen
S tem odlokom je opredeljeno redno vzdrževanje javnih cest na celotnem področju Občine Bloke. Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz
katere mora biti razvidno kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna dela se praviloma
opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez
omejitev prometa.
Dela rednega vzdrževanja so:
1. pregledniška služba,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestne vegetacije,
8. čiščenje cest,
9. redno vzdrževanje cestnih objektov,
10. intervencijski ukrepi.
1. Pregledniška služba
3. člen
Pregledniška služba je dolžna nadzorovati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej. Pregledniš-
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ka služba vrši svoje delo na lokalnih cestah in javnih poteh
dvakrat mesečno v letnem času, in enkrat dnevno v zimskem času (od 15. 11. do 15. 3.).
V obdobju neugodnih vremenskih razmer in v drugih
primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba
pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled
se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko
preneha nevarnost zaradi katere je lahko ogrožena varnost
preglednika.
Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno
pregledati cestne objekte, pri čemer je treba preveriti zlasti
elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
4. člen
Naloge pregledniške službe so naslednje:
– pregleduje prometno signalizacijo ter sproti odpravlja
pomanjkljivosti. V primeru, da ne more takoj odpraviti napake o tem obvesti lastnika ceste;
– iz vozišča odstrani nevarne odpadke (kamenje, povožene živali, raztreseni tovor);
– čisti utoke v utočne jaške, litoželezne mreže in iztoke
iz muld;
– kontrolira vse sisteme odvodnjavanja na cestah;
– krpa posamezne nevarne udorne jame na asfaltu in
makedamu;
– lastnika ceste obvešča o povzročeni škodi, ki je bila
napravljena na cesti, objektih in napravah ter prometni signalizaciji;
– kontrolira gradnjo v varovalnem pasu ceste in o nepravilnostih obvešča lastnika ceste;
– naroča začetek pluženja in posipanja v zimskem
času;
– izvaja nadzor nad izvajalci pluženja cest v zimskem
času;
– vodi dnevnik pregleda ceste in ga v roku treh dni po
pregledu ceste dostavi lastniku ceste;
– za opravljanje pregleda ceste mora imeti preglednik
ustrezno vozilo, na katerem mora biti potrebno orodje za
popravilo prometne signalizacije, orodje za krpanje, odvodnjavanje in do 500 kg hladne asfaltne mase ali gramoza.
2. Redno vzdrževanje prometnih površin
5. člen
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila
lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih
razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter
popravila drugih podobnih poškodb.
Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je
omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih
površin se popravljajo praviloma z enakim materialom, iz
katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi
neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se
lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim.
3. Redno vzdrževanje bankin
6. člen
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti
ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne
večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne
in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter
cestne naprave in ureditve na bankinah.
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4. Redno vzdrževanje odvodnjavanja
7. člen
Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in
nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti
tako, da ne puščajo da na njih ali v njih voda ne zastaja in da
je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvodnjavanje vode.
5. Redno vzdrževanje brežin
8. člen
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da
se na nji stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter
da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste.
6. Redno vzdrževanje prometne signalizacije
in opreme
9. člen
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ter popravila
dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne
signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na cestah morata biti redno
vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da izpolnjujeta zahteve zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in predpisa o
prometni signalizaciji in opremi cest.
7. Redno vzdrževanje vegetacije
10. člen
Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo
kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta
zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost,
da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov,
da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna
oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba
tudi drevesa v bližini ceste, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se
kosi najmanj enkrat letno.
Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke.
Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni
dovoljeno uporabljati.
8. Čiščenje cest
11. člen
Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani
vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja.
9. Redno vzdrževanje cestnih objektov
12. člen
Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
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Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi
zlasti čiščenje:
– prometnih površin prostora in prometne opreme na
objektu,
– prostora neposredno okoli objekta,
– naprav za odvodnjavanje,
– naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet,
in manjša popravila:
– poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam,
zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila
zaščitne plasti armature itd.),
– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacije in odvodnjavanja,
– izpodjednih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.
10. Intervencijski ukrepi
13. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih
ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti
strokovno službo, kadar je ogrožen ali oviran promet pa tudi
policijo.
Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in
drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke
(poškodbe ceste, ovire na cesti) zaradi katerih je oviran ali
ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.
Če to ni mogoče je dolžan:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
– vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.
14. člen
Vzdrževanje cest na območju Občine Bloke in pregledniško službo lahko opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: vzdrževalec cest, preglednik). Vzdrževalca cest in
cestnega preglednika se izbere na podlagi zbiranja ponudb.
Vzdrževalec in preglednik ne more biti ista pravna ali fizična
oseba.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca vzdrževanja cest in cestnega preglednika ter Občine Bloke se uredijo s pogodbo.
15. člen
Vzdrževalec cest je dolžan vsako leto do 30. marca
izdelati načrt vzdrževanja cest, ki obsega popis vseh površin
in objektov, na katerih se izvaja vzdrževanje cest in ga predloži Občini Bloke v potrditev.
Z načrtom vzdrževanja cest se določi vrsta, obseg in
razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in
materiala in način uporabe teh sredstev.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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Nova vas, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

4081.

Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Bloke

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 4. in 6. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke (Uradni list
RS, št. 54/99), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96) ter 6. in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 7. redni
seji dne 23. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o ureditvi zimske službe v Občini Bloke

Uradni list Republike Slovenije
– čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije
in požarno varnost,
– čiščenje odtokov, uličnih požiralnikov v času odjuge,
– odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov,
– namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah, iz
katerih se lahko vsuje plaz in je zaradi tega ogrožena varnost
občanov in premoženja,
– ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih
cevi,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– obveščanje javnosti o stanju cest,
– druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet
na cestah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Bloke opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe). Izvajalca zimske službe na podlagi zbranih ponudb izbere Občina Bloke.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Bloke se uredijo s pogodbo.

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja
lokalnih cest in javnih poti, kot obvezne gospodarske javne
službe na območju Občine Bloke.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah:
– na lokalnih javnih cestah,
– javnih poteh in površinah za pešce,
– pločnikih,
– intervencijskih poteh in
– drugih objektih,
(v nadaljevanju: ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanec.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje, v nadaljnjem besedilu: zavezanci.
Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, pločniki in javni parkirni prostor.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,
obvestil in snežnih kolov,
– posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
– pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih
prometnih površin,
– pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih
površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo
varnost ljudi in stvari,
– odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce,

5. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do
15. oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis
vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba
in ga predloži Občini Bloke v potrditev.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se
določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge
opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev,
zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red
posipanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne dežurne službe, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad
izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do
15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
– da izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev županu Občine Bloke,
– da redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za
zimsko službo,
– da skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli,
– da uvaja ekološko primernejše postopke in materiale
za posipavanje,
– da izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu in načrt
prilaga s sprotnimi meteorološkimi napovedmi,
– da posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj,
ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma
cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu
okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica,
– da prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg,
ko ga zapade 10 cm na cestišču. Višino snega ugotavlja
preglednik, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec
občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni
delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot jo določeno v prejšnjem odstavku,

Uradni list Republike Slovenije
– da organizira 24-urno stalno dežurno službo,
– da izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje,
– da omogoči lastnikom stavb nakup soli za posipanje.
7. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge,
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste,
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer
dopuščajo razmere, širok 1 m,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer
dopuščajo razmere, širok 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na
pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V načrtu
zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste,
ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Sneg mora biti odstranjen do 6. ure, oziroma 24 ur po
prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu,
oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz
šestega člena tega odloka.
9. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena
v celotni površini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez uvoznega in izvoznega radia na postajališču),
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na
ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na pločnik.
10. člen
Župan na področju zimske službe:
– potrjuje operativni del zimske službe,
– spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe,
– zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.
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neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki
funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča,
prehodi ipd).
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih
zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
12. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora
ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 6. in
11. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu
zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev
poravna zavezanec.
13. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici
lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim posipnim materialom.
Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih posipnih materialov zavezancem iz 2. člena tega odloka.
14. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža
varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegobrane. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah na smejo biti poškodovani.
Sproti je treba odstranjevati ledena sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je
potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.
15. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin,
streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na
robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in
prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s
tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z
javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN

IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH
RAZMER
11. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so
dolžni svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina,
funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
– sproti odstraniti s streh in žlebov ledene sveče,
– sproti posipati pločnike za pešce ob poledici,
– skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in
odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto,
– odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih
prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do
7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti,
ko zapade 10 cm snega,
– odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za
intervencije in požarno varnost,
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni
izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo

16. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah
župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Bloke. V
tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame
Občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja preglednik. Preglednik opravlja nadzor nad izvajanjem del izvajalca
po tem odloku:
– kvalitativni in količinski nadzor,
– vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe,
– daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije
dela.
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VII. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem
del, če ne izvaja nalog iz 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.
19. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
na kraju samem posameznika, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 11. člen,
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek
15. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za
prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Nova vas, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

4082.

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine Bloke

Občinski svet občine Bloke je na podlagi 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 3., 4. in 6. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 54/99), v zvezi z
prvim členom zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni
list RS, št. 26/90), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), ter 6. in 15. člena
statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99), na 7. redni
seji, ki je bila dne 23. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč na območju
Občine Bloke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način izvajanja gospodarske
javne službe na področju opravljanja pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter urejanja pokopališč na območju Občine
Bloke.
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2. člen
Na območju Občine Bloke sta naslednji pokopališči:
Fara in Sveta Trojica.
3. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana in nadzorovana lokalna gospodarska
javna služba.
Opravljanje pokopališke dejavnosti je:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebne dejavnosti,
– urejanje pokopališč.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.
4. člen
Gospodarska javna služba, pokopališka in pogrebna
dejavnost ter urejanje pokopališč se izvaja v skladu z zakonom, tem odlokom, odlokom o gospodarskih javnih službah
v Občini Bloke, tehničnimi pravili pristojnih organov države
in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev.
5. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč ter vodenje dokumentacije o grobovih in pokojnih.
6. člen
Pokopališke in pogrebne dejavnosti so predvsem naslednje:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– druge pokopališke storitve glede na krajevne potrebe in običaje,
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– izvajanje pokopališkega reda.
7. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so
predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice,
urejanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame, ter zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopališke dežurne službe, in opravljanje drugih nalog, ki so
določene z zakonom in tem odlokom.
Občina lahko podrobneje uredi postopek izvajanja pokopališke dejavnosti z izdajo tehničnega pravilnika.
8. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej
dogovorjena z upravljavci pokopališč.
9. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem
naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
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– košnja zelenic,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč.
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16. člen
Pokopi se opravljajo vsak dan.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa koncesionar. V času, ko je mrliška vežica zaprta, je vstop mogoč
samo na podlagi predhodnega dovoljenja koncesionarja.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA
III. POGREBNE SVEČANOSTI
10. člen
Umrli leži do pokopa praviloma v mrliški vežici, če v
kraju ni urejene mrliške vežice pa na domu umrlega.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pokopa, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi
razpolaga koncesionar oziroma na drug krajevno običajen
način.
Prevoz na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliško pregledni službi.
11. člen
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti
v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči
o tem oseba ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom
določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
12. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in
določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa odredi koncesionar v dogovoru s svojci
umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski
pogreb.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi koncesionarju, s
katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
13. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna
skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom
izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo umrlega stanovskega predstavnika ali drugega umrlega do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje
verskih obredov.
14. člen
Umrli se položi v krsto in se položi v grob za klasičen
pokop, v vrstni grob ali grobišče.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih
primerih na podlagi za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja organa pristojnega za notranje zadeve.
15. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške občina, ima le-ta pravico
do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

17. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima
javni značaj.
Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev,
se lahko pokop opravi v družinskem krogu.
18. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo
pokop. O pogrebni svečanosti je koncesionar dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na
krajevno običajen način.
19. člen
Verski obred s krsto umrlega ali žaro s pepelom umrlega se na njegovo željo ali željo svojcev opravi v sakralnem
objektu.
20. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom
pokojnika z mrliškega odra.
Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter
položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere je praviloma dolžan poskrbeti koncesionar oziroma v dogovoru z
osebo, ki je naročila pokop druge osebe. Pogrebniki, ki jih
pripelje koncesionar so oblečeni v svečane obleke.
Če pri pogrebu sodeluje godba, ali poleg godbe še
pevci, zaigra godba žalostinko, sledi govor, zatem zapojejo
pevci priložnostno pesem.
21. člen
Pogrebni sprevod se odvija s pokojnikovega doma, od
mrliške vežice ali z določenega mesta pred vhodom na
pokopališče.
22. člen
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda državna zastava, nato križ, za njim pa prapori. V
primeru civilnega pogrebnega obreda pa je pa je na čelu
sprevoda državna zastava, nato pa prapori.
Za prapori gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj in nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci
krste oziroma žare, najožji svojci in za njimi ostali udeleženci
pogreba.
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro s pokojnikom v cerkev.
Razpored v sprevodu se lahko izvede na krajevno običajen način.
23. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci
odlikovanj in priznanj, državna zastava ter prapor; v primeru
cerkvenega pogrebnega obreda pa tudi duhovnik in križ.
Krsta z umrlim, ali žara s pepelom umrlega se položi v
grob, nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred.
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Temu sledijo poslovilni govori in se zaključi obred na
krajevno običajen način.
24. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebna
pravila in običaje (lovci, gasilci idr.) se lahko z njimi vključijo
v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote.
25. člen
Če pri pogrebu pokojnika tudi zvonijo, zvonjenje lahko
traja med pogrebno svečanostjo do deset minut ali s prekinitvami do petnajst minut oziroma v skladu s predpisi verske
skupnosti.
Med govorom, petjem in igranjem godbe se ne zvoni.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
26. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju,
ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi
ureditvenega načrta.
Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodno-rekreacijske površine in podobno.
27. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve
na različne zvrsti grobov. V načrtu razdelitve za posamezno
pokopališče je določena še površina, kraj in oblika zvrsti
grobov.
Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni),
– žarni grobovi.
28. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in
načrt pokopališča z razdelitvijo na grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa in oznako groba.
Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora poskrbeti občina ali po njenem pooblastilu izvajalec.
29. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,80 m. Širina
enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,5 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2,5 m.
Globina žarnega groba je najmanj 0,70 m, širina do
1 m, dolžina pa do 1,20m. Žarni grob se sme poglobiti za
0,30m.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj
0,5m, med grobovi pa najmanj 0,3 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meje
določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati do
1m.
Vmesne prostore med grobovi se praviloma posuje s
peskom primerne granulacije, polaganje tlakov v kakršnikoli
izvedbi na te prostore ni dovoljeno.
Vsak, ki na novo ureja grob, mora upoštevati normative
iz 29. člena tega odloka.
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30. člen
Prekop groba oziroma ponoven prekop v isti grob je
dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne
sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati
značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
Pred pretekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci, ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba, sicer pa le z dovoljenjem občinske uprave. Za izkop se uporabljajo predpisi o
izkopu umrlih.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
31. člen
Prostore za grobove daje v najem občina ali po njenem
pooblastilu izvajalec. Najemna pogodba mora biti sklenjena
v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti pogodbe.
32. člen
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za 10 let,
nakar se po preteku mirovalne dobe pogodba lahko podaljša.
Najmanj dva meseca pred pretekom najemne pogodbe mora občina ali po njenem pooblastilu izvajalec pisno
opozoriti najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti
na posledice, če pogodbe ne bi podaljšal.
Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v petnajstih
dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe.
Če tega ne stori, stori to občina, ali po njenem pooblastilu izvajalec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor
za grob pa odda drugemu v najem.
V času od odstranitve opreme groba do preteka mirovalne dobe in ponovne oddaje drugemu najemniku, skrbi za
minimalno vzdrževanje opuščenega groba občina ali po njenem pooblastilu izvajalec.
33. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni
prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar
se prekoplje in da drugemu najemniku.
34. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno. Osnova
za obračun najemnine je velikost groba (enojni grob, dvojni
grob).
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi pogodbe se dodeli
en grobni prostor (enojni grob, dvojni grob).
35. člen
Občina ali po njenem pooblastilu izvajalec razveljavi
sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
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– če najemnik ne vzdržuje groba, kljub posebnemu
opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt razdelitve pokopališča.
36. člen
Cene pokopaliških storitev iz 7. člena tega odloka sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa
ter nujno vzdrževanje na objektih in napravah, vezanih na to
dejavnost.
Cene pogrebnih dejavnosti iz 8. člena tega odloka
morajo biti tržno primerljive in ne smejo presegati stroškov
izvajanja te dejavnosti.
Cena urejanja pokopališča iz 9. člena tega odloka morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov, ter potrebne investicijske posege.
Višino najemnin za grobne prostore določa na predlog
koncesionarja občinski svet s posebnim sklepom.
Najemnino obračunava občina ali po njenem pooblastilu izvajalec na osnovi podatkov iz katastra grobov.
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA
POKOPALIŠČIH
37. člen
V območju pokopališč ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za
grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora
in objektov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče in mrliško vežico,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in jih shranjevati na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških
prostorov.
Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena
urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko
opravljajo le z dovoljenjem občine ali po njenem pooblastilu
izvajalca javne službe.
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39. člen
Občina ali po njenem pooblastilu izvajalec je dolžna
zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh
skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter
komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:
– odlagališče smeti in odpadkov,
– ograje in poti v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča.
40. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih
grobov in pokopališča, kot celote, se smatra, da je zapuščen. Občina ali po njenem pooblastilu izvajalec je dolžan v
takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od dveh mesecev. Po
preteku tega roka postopa občina ali po njenem pooblastilu
izvajalec skladno z določbami četrtega odstavka 34. člena
in 37. člena tega odloka.
VII. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
41. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja na podlagi podeljene koncesije, urejanje pokopališč pa na krajevno običajen način.
Pokopališke in pogrebne storitve se izvajajo s podelitvijo koncesije na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu
koncesije sprejme občinski svet v skladu z določili zakona o
gospodarskih javnih službah.
42. člen
Izvajalec lahko uporablja za izvajanje javne službe objekte in naprave, ki služijo izvajanju javne službe. O uporabi
sklene lastnik teh objektov z izvajalcem posebno pogodbo.
Pogodba mora poleg ostalih, z zakonom določenih sestavin, vsebovati zlasti določila o medsebojnih pravicah in obveznostih glede vzdrževanja teh objektov in naprav.
VIII. POSTOPEK PRIDOBIVANJA IZVAJALCEV

38. člen
Občina ali po njenem pooblastilu izvajalec ima naslednje splošne pravice in obveznosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v
dogovoru z naročnikom,
– organizira in opravlja pogrebe,
– skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na
pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi
neposredni okolici ter mrliški vežici,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in
njenega funkcionalnega zemljišča,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč in
njihovih obeležij žrtev vojn, ki so na pokopališčih.

43. člen
Koncesijo iz 43. člena tega odloka se podeli na podlagi zbiranja ponudb za dobo največ pet let. Pri zbiranju ponudb je pogoj, da se oddata v upravljanje le obe pokopališči
skupaj.
Postopek zbiranja ponudb vodi občinska uprava, ki na
podlagi prispelih vlog pridobi mnenje pristojnega odbora.
Koncesijo podeli občinski svet.
44. člen
Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati
naslednje minimalne pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisne dejavnosti in
da imajo zato potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, da imajo potrebna znanja,
izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna
za izvajanje razpisane dejavnosti oziroma da predložijo ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred podpisom
koncesijske pogodbe, če bodo izbrani,
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– da predložijo program izvajanja javne službe in poslovni načrt,
– da razpolagajo s premoženjem v vrednosti najmanj
5% predvidenega letnega prometa ali da predložijo garancijo banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal nastalo škodo, za katero je v skladu z
zakonom odgovoren koncesionar.
V primeru, da je interesent zaradi dejstva, da še ni
pridobil koncesije, šele v postopku za pridobitev soglasij in
dovoljenj iz prve alinee tega člena, se lahko koncesijo podeli pogojno.
45. člen
Z uspelim koncesionarjem sklene občina koncesijsko
pogodbo. Pogodba mora vsebovati vse sestavine iz
39. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
46. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo.
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, z odpovedjo ali z razdrtjem. Razloge in pogoje za razdrtje in
odpoved se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:
– če ne prične z izvajanjem javne službe v roku, določenim s pogodbo;
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih uslug na strani koncesionarja;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje
za opravljanje dejavnosti.
V primeru odvzema koncesije iz tretje alinee prejšnjega
odstavka mora koncedent koncesionarju povrniti morebitna
dokumentirana še neamortizirana vložena sredstva. Pri tem
se upošteva maksimalne amortizacijske stopnje po računovodskih standardih RS.
IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
(KONCESIONARJA)
47. člen
Izvajalci javne službe imajo naslednje pravice in obveznosti:
– da zagotavljajo kvalitetno izvajanje javne službe,
– da upoštevajo tehnične, sanitarne in druge normative
in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– da omogočajo nadzor nad izvajanjem javne službe,
– da kot dobri gospodarji upravljajo in vzdržujejo objekte, naprave in druga sredstva, ki so javna last,
– da imajo javno pooblastilo za izdajo soglasij za pokop
in postavitev spomenika,
– da imajo pravico oblikovati predloge cen oziroma
sprememb cen javnih dobrin in storitev in jih predložiti v
potrditev občinskemu svetu,
– da imajo pravico sklepati pogodbe za najem grobov
oziroma za opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javne
službe,
– da imajo pravico obračunavati pristojbine in prispevke, če so le-ti uvedeni z občinskim predpisom.
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X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
48. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega
odloka, imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe
pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom ter drugimi
predpisi,
– pravico svojcev do izbire pokopališča, kjer naj bi bil
umrli pokopan, če obstajajo za to objektivne možnosti,
– pravico o odločanju o načinu pokopa, pravico do
sklenitve najemne pogodbe za grob,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov,
– obveznost uporabe storitev pooblaščenih izvajalcev
javne službe,
– obveznost upoštevanja navodil izvajalcev javne službe v zvezi z izvajanjem pokopališkega reda,
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev
pooblaščenih izvajalcev.
XI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
49. člen
Urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost se financirajo iz naslednjih virov:
– prihodki od plačanih storitev pooblaščenih izvajalcev
javne službe,
– najemnine za grobove in za uporabo mrliških vežic,
– sredstva upravljavcev pokopališč in pooblaščenih izvajalcev javne službe,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
Ceno storitev pooblaščenih izvajalcev, ki se nanašajo
na izvajanje javne službe, ter višino najemnin iz druge alinee
potrjuje občinski svet.
XII. NADZOR
50. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja
Občinska uprava občine Bloke, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna državna inšpekcija.
XIII. KAZENSKA DOLOČBA
51. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 do 100.000 SIT se
kaznuje upravljavec pokopališča, če krši določili iz 47. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z 48. členom
tega odloka.
XIV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
52. člen
V primeru, da koncesija ni podeljena se pokopališka in
pogrebna dejavnost opravlja na krajevno običajen način v
smislu določil tega odloka.
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Št.

53. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Nova vas, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

4083.

SKLEP
o objavi odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Mestni občini celje
Objavljam odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine
Celje na 8. seji dne 5. 10. 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Bloke

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in 15. člena statuta Občine
Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine
Bloke na 7. redni seji dne 30. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Bloke
1
Strankam, katerih kandidati so bili izvoljeni za člane
občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine
Bloke v višini 7,57 SIT mesečno, za vsak dobljeni glas na
volitvah za občinski svet.
Stranki, katere kandidat je bil izvoljen za župana občine, pripadajo mesečno sredstva iz proračuna Občine Bloke v višini 30 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za
župana.
2
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihove
žiro račune.
3
Znesek iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa se
usklajujeta za vsako proračunsko leto z letnim indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Nova vas, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

CELJE
4084.
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Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni
občini Celje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Mestne občne Celje (Uradni list RS, št. 41/95) ter uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
49/97) je Občinski svet mestne občine Celje dne 5. 10.
1999 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini
Celje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo in občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste v skupni dolžini 326,884 km se kategorizirajo na:
– lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) v skupni dolžini 142,125 km,
– javne poti (s skrajšano oznako JP) v skupni dolžini
149,392 km,
– nekategorizirane ceste (s skrajšano oznako: NKC) v
skupni dolžini 35,367 km.
3. člen
Lokalne ceste v mestu Celje in naseljih z uvedenim
uličnim sistemom pa se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako: LG) v
mestu Celje. To so ceste, ki so kot nadaljevanje državnih
cest skozi mesto, namenjene prometnemu povezovanju
mestnih območij in četrti.
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako: LZ) v
mestu Celje. To so ceste, ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov, iz posameznih območij mesta in
delov naselij na ceste višje kategorije.
– na lokalne ceste izven območja mesta Celje (s skrajšano oznako: LC), ki so namenjene povezovanju naselij. To
so ceste namenjene povezovanju naselij v občini, z naselji v
sosednjih občinah in naselij ali delov naselij v občini med
seboj: Bukovžlak, Dobrova, Gorica pri Šmartnem, Jezerce
pri Šmartnem, Kanjuce, Kladnart, Konjsko, Košnica, Lahovna, Lava, Ljubečna, Loče, Lokrovec, Lopata, Ložnica, Medlog, Osenca, Otemna, Pečovnik, Pepelno, Prekorje, Rožni
vrh, Runtole, Rupe, Selce, Šentjungert, Škofja vas, Slatina v
Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini, Šmiklavž, Teharje,
Tremerje, Trnovlje, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zgornja Hudinja, Zvodno.
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4. člen
Javne poti (s skrajšano oznako: JP), so občinske ceste, namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini,
vendar ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali
so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (npr. ulice, trgi, krajevne ceste in krajevne poti, vaške
ceste in poti, poti za pešče, kolesarje, gonjače in podobno).
5. člen
Nekategorizirana cesta (s skrajšano oznako: NKC), je
vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta
in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v
skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik
ali od njega pooblaščeni upravljalec te prometne površine
(gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter
zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne);
6. člen
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako: KJ), ki so namenjene
prometu kolesarjev v občini in med njimi.
7. člen
Glavne mestne ceste so: (skrajšana oznaka LG)
Številka

1
2
3
4
5
6
7
8

032310
032320
032330
034340
036350
036360
038370
038380

Začetek

Potek ceste

G1–5
R2–430
R2–430
R2–430
036360
G1–5
G1–5
038370

MESTNE GLAVNE CESTE LG
PARTIZANSKA–ČOPOVA–OSTROŽNO
DEČKOVA CESTA
SEVERNA VEZNA CESTA
BEŽIGRAJSKA CESTA
TEHARSKA CESTA
AŠKERČEVA–CESTA NA GRAD–KRIŽIŠČE ZA POLULE
LEVSTIKOVA–GREGORČIČEVA–LJUBLJANSKA
KERSNIKOVA–GREVENBROJSKA ULICA
DOLŽINA GLAVNIH CEST LG V OBČINI

Konec

Dolžina

m

032030
032310
038030
034010
G2–107
036040
G1–5
032330

4.421
1.711
1.729
3.191
2.948
1.927
3.380
2.287
21.594

m
m
m
m
m
m
m
m
m

Konec

Dolžina

m

038920
038920
038380
032050
032640
032670
532140
532200
032310
032800
032720
038380
032720
032810
032740
032070
032070
032010
032070
032760
038030
G2–107

474
277
516
1.159
573
504
348
445
802
469
355
1.205
603
439
666
705
557
826
387
1.471
4.420
521

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

8. člen
Zbirne mestne ceste so: (skrajšana oznaka LZ)
Številka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

032610
032620
032630
032640
032650
032660
032670
032680
032690
032700
032710
032720
032730
032740
032750
032760
032770
032780
032790
032800
032810
034820

Začetek

Potek ceste

R2–430
038380
032800
032310
032310
032650
032310
032690
032670
038380
038380
032320
032810
R2–430
032810
038380
032310
032080
038030
G1–5
032320
R2–430

MESTNE ZBIRNE CESTE LZ
STARA DEČKOVA CESTA
TKALSKA ULICA
STRITARJEVA ULICA
LAVA–ČULK–BABNO
DEČKOVA–TELEKOM–ČULK
NJEGOŠEVA–IRŠIČEVA
PUCOVA
VALVAZORJEVA ULICA
CESTA NA OSTROŽNO
DRAPŠINOVA ULICA
POHORSKA ULICA
CESTA NA DOBROVO + SIMONČIČEVA ULICA
JAMOVA ULICA
ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV
SKALETOVA ULICA
ULICA HEROJA ROJŠKA
STARA CESTA + CESTA II. GRUPE ODREDOV
LOPATA–OSTROŽNO
ULICA MARJANA JERINA
LANOVŽ–CESTA V LOKROVEC
OPEKARNIŠKA–PRIJATELJEVA–LAHOVNA–SP. DOBROVA
KOVINARSKA ULICA + DELAVSKA ULICA
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Številka

Začetek

Potek ceste

036830
036840
036850
036860
038870
038880
038890
038900
038910
038920

036360
036860
036360
036350
038920
038370
G1–5
038370
038370
038370

CESTA NA GRAD–STARI GRAD
SELCE–PODGORJE–TEHARSKA
PLEČNIKOVA ULICA + ZVEZNA ULICA
POPOVIČEVA ULICA
OBLAKOVA ULICA + IPAVČEVA ULICA
ODCEP ZA BETONARNO INGRAD
CANKARJEVA UL.+ VODNIKOVA UL.+ GLEDALIŠKI TRG
JURČIČEVA ULICA + TRUBARJEVA ULICA
SAV.NABREŽJE + GOSPOSKA UL.+ LJUBLJANSKA C.
VRUNČEVA ULICA
DOLŽINA ZBIRNIH CEST LZ V OBČINI CELJE

Konec

Dolžina

m

ZGRAD
036350
036830
036830
538400
ZVODAR
038910
538240
G1–5
032320

2.143
833
884
808
603
428
564
1.032
927
960
26.904

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Konec

Dolžina

m

R2–430
R3–39
032310
490440
G1–5
032120
038030
032010
032010
032010
032010
464070
034340
464070
464070
464070
034100
034130
464070
464070
464070
396020
G2–107
034010
464070
412000
G2–170
G1–5
032010
430010
G1–5
036010

8.501
2.729
2.635
1.700
3.814
1.487
1.969
1.281
3.102
1.788
2.637
2.900
775
2.065
4.329
2.274
2.915
1.658
1.794
1.390
2.385
335
927
4.399
422
8.764
4.179
5.080
5.828
3.132
2.513
3.920
93.627

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Konec

Dolžina

m

ZHIŠA03
ZHIŠA05
036620
ZHIŠA15
ZBLOK12
032320

156
103
469
136
268
289

m
m
m
m
m
m

9. člen
Lokalne ceste so: (skrajšana oznaka LC)
Številka

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

032010
032020
032030
032040
032050
032060
032070
032080
032120
490440
490470
034010
034040
034050
034090
034100
034110
034120
034130
396010
396020
396240
412060
464070
464080
036010
036040
038010
038030
038040
490010
200220

Začetek

Potek ceste

032030
032010
G1–5
032010
G1–5
038030
032310
032050
R2–430
032040
490440
G2–107
034090
034090
R2–430
R2–430
034340
034110
034010
R3–686
R3–686
464070
G2–107
R2–430
R2–430
036040
036360
032310
032330
032310
R2–447
412000

LOKALNE CESTE LC
OSTROŽNO–LOPATA–ŠMARTNO–VOJNIK
ŠMARTNO–ROŽNI VRH (KUČEJ)–HRENOVA
MEDLOG–SLOVENIJALES–OSTROŽNO
LOPATA–GORICA–PODGORA
PLAVA LAGUNA–BABNO–MEDLOG
ZGORNJA DOBROVA–RUNTOLE
GASILSKA ULICA–LOKROVEC
MEDLOG–LOPATA
ŠMARJETA–PREKORJE–RUNTOLE–LEŠJE
PODGORA–GORICA–LOPATA
ZAVRH–PEPELNO–ŠMARTNO
SLANCE–BUKOVŽLAK–PROSENIŠKO
KULTURNIŠKA ULICA
TRNOVLJE–ZADOBROVA–ARCLIN
TRNOVELJSKA CESTA + CESTA NA LJUBEČNO
ŠKOFJA VAS–ZADOBROVA
OBRTNA CESTA
ČRET–ZAČRET
ŽEPINA–ZAČRET–LJUBEČNA
RAZGOR–ŠMIKLAVŽ –LJUBEČNA
GLINSKO–ŽEPINA
ZALOKA–ZGORNJI CEROVEC
ŠTORE–SVETA ANA–TEHARJE
ARCLIN–LJUBEČNA–PROSENIŠKO
VOJNIK–ARCLIN
ZAGRAD–PEČOVNIK–CELJSKA KOČA
ZAGRAD–OSENCA–ŠTORE
BREG–LISCE–KOŠNICA
GREVENBROJSKA UL.–DOBROVA–LOČE
LISCE–KASAZE
LIBOJE–KOŠNICA
BRSTNIK–RIFENGOZD–PEČOVNIK
DOLŽINA LOKALNIH CEST LC V MOC
10. člen

Javne poti so: (skrajšana oznaka JP)
Številka

1
2
3
4
5
6

532010
532020
532030
532040
532050
532060

Začetek

Potek ceste

038920
038920
032620
038380
032620
032620

JAVNE POTI
Veselova ulica
Dalmatinova ulica
Tkalska–Zoisova–Tkalska in odsek do stopnišča
Tkalska ulica
Nušičeva ulica
Brodarjeva ulica

Stran

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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Številka

Začetek

Potek ceste

532070
532080
532090
532100
532110
532120
532130
532140
532150
532160
532170
532180
532190
532200
532210
532220
532230
532240
532250
532260
532270
532280
532290
532300
532310
532320
532330
532340
532350
532360
532370
532380
532390
532400
532410
532420
532430
532440
532450
532460
532470
532480
532490
532500
532510
532520
532530
532540
532550
532560
532570
532580
532590
532600
532610
532620
532630
532640
532650
532660
532670
532680
532690
532700
532710
532720

038380
032660
ZHIŠA02
ZHIŠA01
032660
ZHIŠA07
032670
535220
032680
032680
032680
ZHIŠA32
032680
032680
032690
032800
032760
ZHIŠA11
032760
032760
532230
532270
032070
032070
032770
032770
032770
032770
532340
532340
032770
032770
032310
032310
032030
032010
032010
032670
032670
032810
032610
032810
032700
532520
032320
038380
032700
532530
532530
038380
032720
532570
ZHIŠA01
038380
038380
532610
032730
032720
032720
032330
032730
032730
032330
032810
032810
032810

Stritarjeva ulica
Njegoševa–Iršičeva–Stegenškova
Klanjškova ulica
Lepa pot
Zatišje
Goriška ulica do št.6
Ulica Milke Kerinove
odcep za OŠ. Lava
Kozakova ulica
Pohlinova ulica
Mencingerjeva ulica
Valjavčeva ulica
Meškova ulica
Sorčanova ulica
Ulica Zofke Kvedrove z odsekom do št.1
Cesta v Lokrovec
Ob Koprivnici
Ulica Matevža Haceta
Bevkova ulica
Razgledna ulica
Ulica Alme Karlinove
Cvetlična ulica
Erjavčeva ulica
Od Gasilske ul. do Jana Husa 10
Ulica Jana husa
Krpanova ulica
Črtomirova ulica
Cesta II.grupe odredov
Ulica Kozjanskega odreda
Ulica Štajerskega bataljona
Ulica Dušana Kvedra
Efenkova in Ulica bratov Verdenikov
Ulica bratov Frecetov
Gradnikova ulica
Ulica heroja Šarha
Ulica heroja Lacka
Lopata 9a do 4 in odsek do 2a
Pucova ulica
Pucova ulica–vrtec
Pokopališka ulica na Golovcu
Povezava Stara Dečkova cesta–Mariborska c.
Bezenškova ul.
Adamičeva ulica od 11 do 15
Adamičeva ul.–Starihova ul.
Hubadova ulica
Šaranovičeva ulica
Hohkrautova ul.+Ul.bratov Mravljakov+Ribarjeva ul.
Robova ulica z odcepi
Grčarjeva ulica
Pod gabri + Pod lipami + Pod kostanji
Okrogarjeva ulica
Zagajškova ul.
Celovška ulica
Kraigherjeva ulica i
Smrekarjeva ulica
Ulica bratov Vošnjakov
Travniška ulica + Rožna ulica
Strma pot
Cesta na Dobrovo do osnovne šole
Ulica Cirila Debeljaka
Na Golovcu do zavoda Ivanke Uranjek
Jamova ulica
Dobojska ulica
Ulica bratov Dobrotinškov
Štekličeva ulica
Ulica Frankolovskih žrtev

Uradni list Republike Slovenije
Konec

Dolžina

m

532050
ZHIŠA19
ZHIŠA20
ZHIŠA13
032660
ZHIŠA6
ZHIŠA13
ZHIŠA14
ZHIŠA12
ZHIŠA12
ZHIŠA14
ZHIŠA11
ZHIŠA09
ZHIŠA08
ZHIŠA19
ZHIŠA01
032310
ZHIŠA01
ZHIŠA27
032070
032070
532270
532300
ZHIŠA10
ZHIŠA08
ZHIŠA11
ZHIŠA08
ZHIŠA12
ZHIŠA07
ZHIŠA11
032310
ZHIŠA08
032770
ZHIŠA12
ZHIŠA17
ZHIŠA15
032010
ZSTOLP2
Z VVZ
032720
R2–430
032750
ZHIŠA19
ZHIŠA03
ZHIŠA07
535480
032700
532530
532530
ZBLOK
032710
532590
ZHIŠA20
ZBLOK30
ZBLOK55
ZBLOK04
ZŠOLA
ZHIŠA14
ZŠOLA
038030
ZZAVOD
ZHIŠA21
032810
ZHIŠA40
ZHIŠA09
532730

194
285
203
144
239
208
133
248
135
133
157
132
121
95
202
211
851
141
227
310
606
449
223
171
69
98
110
397
90
251
686
363
108
172
97
231
324
104
69
583
321
246
114
200
92
409
598
397
249
538
188
210
212
262
321
294
528
173
389
263
124
230
509
240
121
434

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Št.

Številka

Začetek

Potek ceste

532730
532740
532750
532760
532770
532780
532790
532800
532810
532820
532830
532840
532850
532860
532870
532880
532890
532900
532910
532920
532930
532940
532950
532960
532970
532980
532990
533010
533020
533030
533040
533050
533060
533070
533080
533090
533130
533140
533150
533180
533190
533200
533210
533220
533230
533240
533270
533280
533290
533300
533310
533320
533330
533340
533350
533360
533370
533380
533390
533400
533410
533430
533440
533450
533460
533470

032810
032810
032750
032750
032750
032750
032750
032740
032740
032810
032810
032810
032810
032810
032810
032810
032810
032810
032330
032720
032050
032050
032640
032640
532960
032640
532980
R2–430
533010
533010
533030
533060
R2–430
533060
533060
R2–430
R2–430
032120
032120
032810
533180
533180
533180
032810
032810
032810
533280
032070
032790
032070
032780
032070
490440
490440
490440
032040
032010
032040
533410
032040
032010
533410
533450
032010
533450
533450

Bezenškova ulica + Cesta v Lahovno
Ul. Hermine Seničar
Salmičeva ulica
Kačeva ulica
Jeretinova ulica
Janševa ulica
vzporedno z Ul.Frankolovskih Žrtev
Ul.Frankolovskih žrtev–Osnovna šola Hudinja
Ulica Frankolovskih žrtev 3–9
Kovačičeva ulica
Goručanova ulica
Plankarjeva ulica
Planinčeva ulica
Dolharjeva ulica
Ulica Ključarja Kožuha
Jerajeva ulica
Letnerjeva ulica
Milčinskega ulica
Severna vezna c.–Dobojska–Ul.Frankolovskih ž.
Škapinova ulica
Babno–Trgovina Cvetka
Babno od 20 do 19A
Ložnica–Babno
Osnovna šola Lava
Ložnica 5 do 36
Ronkova ulica do št.6
Ronkova ulica od 16 do 6A
Stara Mariborska–Jakopičeva ulica
Žagarjeva ulica
Bernekerjeva ulica
Žagarjeva ulica od Bernekerjeve ul.do št.12
Trdinova ulica
Tumova ulica
Tumova ulica št.11 do št.27
Ilirska ulica
Šmarjeta in Tumova
Škofja vas št.17 do št.14
Prekorje od št.43 do št.6a
Prekorje od št.8 do št.10
Zgornja Hudinja od št.59 do št.27
Zgornja Hudinja od št.15 do št.11
Zgornja Hudinja od št.19 do št.36
Zgornja Hudinja od št.20 do št.30
Zgornja Hudinja od št.41 do št.40b
Zgornja Hudinja od št.45 do št.50
Lahovna od št.2B do št.09
Prvomajska ulica–Lokrovec
Prvomajska ulica od št.37 in od št.22 do št.54
Ulica Marjana Jerina do št.12
Ob gozdu
Lopata
Gasilski dom Lokrovec 57
Gorica pri Šmartnem–Zaloška gorica
Lopata–Gorica
Gorica pri Šmartnem, (Žolnir–Arnšek)
Gorica pri Šmartnem od št.35D do št.31
Cokan do mostu čez Sušnico
Sv Jungrt–Gorica pri Šmartnem
Šmartno v RD–Zlaka–Šentjungert (do križa)
Gorica–Prešnik
Šmartno v Rožni dolini–Čaparjev vrh
Šmartno v Rožni dolini 27 mimo krajevne skup.
Slatina v Rožni dolini
Slatina v Rožni dolini
Slatina v RD do h.št.15
Slatina v Rožni dolini do kapelice
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Konec

Dolžina

m

032330
ZHIŠA10
ZHIŠA08
ZHIŠA10
ZHIŠA19
ZHIŠA17
ZHIŠA26
ZŠOLA
ZBLOK09
032740
ZHIŠA11
ZHIŠA12
ZHIŠA11
ZHIŠA10
ZHIŠA10
ZHIŠA09
ZHIŠA09
ZHIŠA09
532720
ZBLOK14
ZHIŠA24A
ZHIŠA19A
032050
ZŠOLA
032640
ZHIŠA06
ZHIŠA06A
533030
ZHIŠA04
533010
ZHIŠA12
ZHIŠA12
ZHIŠA09
ZHIŠA27A
ZHIŠA20
ZHIŠA31
ZHIŠA14
ZHIŠA06A
ZHIŠA10
ZPROPUS
ZHIŠA11
ZHIŠA36
ZHIŠA30
ZHIŠA40B
ZHIŠA50
ZHIŠA09
ZHIŠA71
ZHIŠA37
ZHIŠA12
ZHIŠA09
032030
ZHIŠA57
533890
032040
533960
ZHIŠA31
ZSUŠNICA
032010
533990
032010
533400
ZHIŠA27
533470
038030
533900
ZKAPELI

581
71
282
87
157
165
160
166
133
165
160
154
143
134
127
123
117
274
306
198
53
95
177
450
356
294
166
485
65
237
175
205
275
200
228
542
205
95
50
652
100
150
108
60
164
292
784
635
229
142
562
709
1.050
663
639
223
223
1.687
2.848
3.942
2.459
410
404
1.131
468
230

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Stran

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

13066 / Št. 85 / 21. 10. 1999
Številka

Začetek

Potek ceste

533480
533490
533500
533510
533520
533530
533540
965590
533550
533560
533570
533580
533590
533610
533620
533630
533640
533690
533700
533710
533720
533730
533740
533790
533800
533820
533830
533840
533910
533920
533930
533950
534010
534020
534030
534040
534050
534070
534080
534090
534100
534110
534120
534130
534140
534160
534170
534200
534210
534220
534230
534240
534250
534260
534290
534300
534310
534320
534330
534340
534350
534360
534370
534420
534440
534450

032010
032010
038030
038030
032010
032020
490470
R2–429
533560
533540
533540
032120
R2–430
032120
032120
533530
032120
032010
032010
032630
032740
032810
032710
032810
032810
032030
038880
038920
533400
533400
533400
533400
034090
034050
534040
R2–430
034050
034050
034090
534080
034090
034090
034090
034090
034040
034040
034340
034340
034090
534210
034090
034090
034110
034100
034100
034100
034100
034100
034110
034110
034110
034110
034110
034120
034120
034130

Šmartno v Rožni dolini–Loče
Zgornja Brezova–Ribiška koča
Do čolnarne Muzel
Sp. Brezova do Zg. Brezove
Do Rožnega vrha št.28
Otemna do odcepa za Jezerce 2
Langeršek–Rupe 15
Lemberg–Rupe
Do Pepelno 24
Pepelno do Jezerce št. 9
Odcep pri kapelici levo do Pepelno št.19
Prekorje do št.40c
Škofja vas mimo trgovine Hoby les do št.6
Prekorje do št.100 in od št.84 do št.89
Prekorje do št76 do št.82
Do Otemne 7
Prekorje do št.68
Brezova (od kapelice), do Visoko št.21 pri kapelici
Do Rožnega vrha 7b
Ipavčeva do 26
U.F.Ž.mimo kotlovnice do U.F.Ž.št.28
Odcep do Prijateljeve 8
Podaljšek Pohorske ul. do gasilskega doma
Opekarniška do Kema
Odcep pri Trafo P.Prijateljeva (vzp.z Milčinskega)
Joštov mlin
Ingrad do odcepa za vodarno
Trgovina Jarh
Čaparjev vrh
Prešnik od 4e do 3f
Prešnik pri 4e desno
Šentjungert (do Anželak)
Ob Hudinji pri Veterinarskem zavodu
Trnovlje (Kmečka pot)–Šmarjeta
Aci avto
Šmarjeta proti sušilnici
Zadobrova–Zagožen do Dajnice
Nadvozna cesta
Trnoveljska cesta od 67 do 107
Na Plate
Trnoveljska cesta od 39–35
Ob Hudinji–bife Puncer
Ozka pot
Trnoveljska cesta–Klasje
Ob vrtovih
Kotna ulica
Cesta za Petrol
Gaji–Dinos–Črete
Poštna pot
Na gmajni
Trnoveljska do stare Trnoveljske ceste
Ločje
Zadobrova–Avto Koštomaj
Zadobrova 24–Košenina
Škofja vas 41–50A
Škofja vas pri Konjeniškem klubu
Škofja vas–radio Fantasy
Zadobrova 84A do 86C
Zadobrova 72 do 71C
Zadobrova bistro Škorpijon
Zadobrova 63B do Ljubečne (Na travniku)
Hojnik–Zadobrova 58
od Obrtne ceste–podvoz–Leskovec
Začret–mimo farme Žepina
Začret do trgovine
Vizjakova ulica

Uradni list Republike Slovenije
Konec

Dolžina

m

038030
ZR.KOČA
ZČOLNAR
032010
535060
535070
965590
533540
535080
535070
ZHIŠA19
ZHIŠA40C
ZHIŠA06
ZHIŠA100
ZHIŠA72
ZHIŠA7
ZHIŠA68
ZHIŠA21
ZHIŠA7B
ZHIŠA26
ZBLOK28
ZHIŠA08
ZGASILD
ZKEMO
ZBLOK8
535090
535100
ZBLOK14
ZHIŠA42
ZHIŠA3F
ZHIŠA2A
ZHIŠA25A
534020
534040
ZHIŠA57
ZHIŠA71
ZDAJNICA
ZHIŠA6
ZHIŠA107
ZHIŠA10
ZHIŠA35
ZHIŠA10
ZHIŠA03
ZŽELEZNIC
ZHIŠA09
ZHIŠA03
ZPETROL
034110
034110
ZHIŠA03
534080
034110
ZHIŠA56
ZPROPUS
ZHIŠA50A
ZHIŠA50
ZHIŠA55C
ZHIŠA86C
ZHIŠA71C
ZŠKORPIJ
ZHIŠA05
ZHIŠA58
034090
034130
ZHIŠA67
ZHIŠA10

1.274
957
1.036
868
367
1.092
2.507
607
206
803
525
335
255
385
234
347
41
1.098
546
74
106
95
115
232
126
190
197
42
270
298
189
482
1.094
1.121
154
689
300
218
430
255
158
158
254
225
151
135
454
941
1.087
271
153
707
317
214
140
60
103
113
150
40
400
110
1.457
924
89
355

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Št.
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Številka

Začetek

Potek ceste

534470
534480
534490
534510
534520
534530
534540
534550
534560
534570
534580
534590
534600
534620
534630
534640
534650
534660
534670
534680
534690
534700
534730
534740
534750
534760
534770
534780
534790
534800
534810
534820
534830
534840
534850
534860
534870
534880
534890
534900
534910
534920
534930
534970
534980
534999
535050
535120
535130
535140
535190
535230
535300
535400
535410
535420
535430
535440
535450
535460
535470
535480
535490
535500
535510
535520

034090
464070
464070
464070
534510
534550
534550
464070
396010
396010
396010
464070
534590
396010
396010
396010
412060
412060
534660
412060
412060
034010
396020
034050
034010
534750
036350
036350
036350
036350
412060
034010
034010
034010
034010
034010
034010
534700
412060
412060
534650
034010
R2–430
034010
534820
R2–430
032010
032310
032330
032330
032080
032080
533010
532080
032670
032670
532230
532270
532290
532290
532300
032700
532520
038380
532580
032710

Ljubečna–Leskovec–Začret
Rožna ulica + Poljska pot do križ. za h.št.10
Opekarska ul.
Štekličeva ul. + odcep do hišne št.3
Kurirska pot
Sodinova ulica
Vengustova ulica–Na Gmajni
Na griču
Tiranova ulica
Murnova ulica
Gasilska ulica
Obrtniška ulica
Novačanova in Žagarjeva ulica
Šmiklavž 4 do Šmiklavž 11
Šmiklavž pri Škofji vasi
Šmiklavž–Lipovec–Žepina
Vrhe–Bukovžlak
Sveta Ana–Teharska cesta
Vrhe 27 do Vrhe 2
Nad streliščem–Vrhe od št.15 do odcepa za št.3
Vrhe–Zgornje Vrhe
Bukovžlak–Bežigrad
Glinsko–Razgor
do Zadobrove 8A (meja z občino Vojnik)
Slance–Bukovžlak 72
Bukovžlak 88 do 81
Rednak–Ježovnik
Stara šola–Žagar
Stara šola–Žohar
Prevolnik–Jurak
do Teharje št.50
Slance mimo št.24
Proti obrtni zbornici do št. 92 in 15A
Bukovžlak–Vrhe št.61 (do razcepa dovozov)
Slance proti spomeniku in do ceste za Proseniško
Bukovžlak do št.36
Bukovžlak do št.33
Bukovžlak od št. 52 do št.56
Slance–Vodohran
do Vrhe št.34A
do Vrhe št.55
do Bukovžlak št.22
Stara Kidričeva ul. do Klime
Slance proti Arčan
Slance od št.22 do št.3
Resljeva ulica in povezava na Bežigrajsko cesto
Do Brezove 5
Povezava Čopove za Giga športom do Ipavčeve ul.
Podjavorškova ul.–Opel Jakopec
Odcep pri avtohiši Škorjanc
Lopata–Gorica do št.40
Lopata (Krajnc–Deželak) do hiše št.48
Žagarjeva ul. od št.1 do št.4
Njegoševa ulica do št.17
Pregljeva ulica
Ulica Maksima Gorkega
Od Ob Koprivnci do Cvetlične ul. št.29
Od ul.Alme Karlinove do ul.Ob Koprivnici
Od Erjavčeve ul.25 do 35
Od Erjavčeve ul.14 do Samove ulice
Samova ul. od št.6 do št. 4
Drapšinova proti OŠ na Dečkovi cesti
Do Šaranovičeve 54
odcep od Grevenbrojske ul. do Pod kostanji 8
Roška ulica do št.9
Brinarjeva ulica

Konec

Dolžina

m

034130
ZKRIŽIŠČE
ZHIŠA09
ZHIŠA03
ZHIŠA09
ZHIŠA31
ZHIŠA12
ZHIŠA09
ZHIŠA10
534550
534550
396010
396010
ZHIŠA11
ZHIŠA7A
464070
034010
G2–107
ZHIŠA02
ZHIŠA03
ZHIŠA5A
034340
396010
ZHIŠA8A
534700
ZHIŠA81
ZHIŠA68
ZHIŠA17A
ZHIŠA15
ZHIŠA05
ZHIŠA50
ZHIŠA24
ZHIŠA92
ZHIŠA61
034010
ZHIŠA36
ZHIŠA33
ZHIŠA56
ZVODOH
ZHIŠA34A
ZHIŠA55
ZHIŠA22
ZHIŠA09
ZHIŠA1
ZHIŠA3
034340
535060
032800
ZPARKING
ZSELMAR
535200
535240
ZHIŠA4
ZHIŠA17
ZHIŠA13
ZHIŠA09
ZHIŠA29
532230
ZHIŠA35
532300
032770
ZŠOLA
ZBLOK54
ZBLOK08
ZHIŠA09
532580

1.005
780
129
414
171
220
320
224
196
210
191
263
288
315
166
2.261
1.129
962
283
445
380
1.610
1.532
276
840
250
230
151
135
105
120
134
286
381
520
230
115
270
135
100
80
90
150
140
135
535
457
260
72
108
252
144
69
114
131
140
85
90
103
198
95
99
84
120
106
98

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Stran

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
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Številka

Začetek

Potek ceste

535530
535540
535550
535560
535570
535580
535590
535600
535610
535620
535630
535640
535650
535660
535670
535690
535860
535880
536010
536020
536030
536040
536050
536060
536070
536080
536090
536100
536110
536120
536130
536140
536150
536160
536170
536180
536190
536200
536210
536220
536230
536240
536250
536260
536270
536290
536300
536310
536320
536330
536340
536350
536360
536370
536380
536390
536410
536420
536430
536440
536450
536460
536480
536490
536500
536510

532600
532600
532610
532610
532610
532630
532650
532650
532480
532480
532480
532690
532720
032720
532970
533490
538810
032680
G2–107
G1–5
G1–5
036350
536040
036350
036350
036850
536080
036860
536090
536100
036860
536150
036860
036860
036850
036850
036360
036830
036830
036830
036830
536250
036830
036830
036830
536370
536370
536370
036840
036840
036350
536370
536350
036840
036860
036350
036360
036040
536420
036040
536420
536450
536490
036040
036040
036040

Kraigherjeva ul.do številke 18
Kraigherjeva ul.do številke 16
Gosposvetska ul.
Smrekarjeva ul. od 2 do 4
Ulica bratov Vošnjakov do Simončičeve
Prisojna ulica
Cesta na Dobrovo 64a do 62a
Cesta na Dobrovo 102 do 66
Ul. Bibe Rocka
Ul.Dušana Finžgarja
Ul. Roka Drofenika
Dobojska ulica do št.8
Ul. med Bezenškovo in UFŽ
Škapinova ul. do Škapinove 1A
Ložnica 28 do 31
Do Brezove 37
Pot na Lavo
Valjavčeva ulica
Delavska–Tovarniška ul.
Cinkarniška pot
odcep od Mariborske ceste pri železniški progi
Kočevarjeva ulica
Kosova ulica
Tovorna ulica
Teharska cesta do Kočevarjeve ob Voglajni
Drobničeva ulica
Groharjeva ulica
Janežičeva pot
Hribarjeva ulica
Grunova in Sketova ulica
Kotnikova ulica
Friderikova ulica
Seliškarjeva ul. od Popovičeve ul.
Urlikova ulica
Puncerjeva ulica
Zvezna ul. do cerkve Sv. Jožefa
Celestinova in Gallusova ulica
Vilharjeva ulica
Cigaletova ulica
Orožnova ulica
Pod gradom
Lešničarjeva ulica
Na rebri
Bohorčeva ulica
Dolarjeva ulica
Osojna ulica
Smrečna ulica
Javorjeva ulica
Borova ulica
Brezova ulica
Kolškova pot
Zvodno–Teharska cesta
Zvodno proti Staremu gradu (do kapelice)
Podgorje
Popovičeva ulica od 34 do 40
Teharska c. ob Voglajni do Zvodno 56
mimo Zagrad 83
Mimo Zagrada 108 do Zagrada 131A
Zagrad mimo št.112 do št.116
Zagrad mimo št.12A do Zvodno št.25E in do 12K
mimo Zagrad št. 92
Zagrad od št.88 do št.110
Zagrad–Pečovnik št.50
Zagrad–Pečovnik št. 46
Zagrad mimo Avto Čater do Pečovnik št.71
Zagrad–Pečovnika 72

Uradni list Republike Slovenije
Konec

Dolžina

m

ZHIŠA18
ZHIŠA16
ZHIŠA8
ZBLOK4
ZHIŠA28
ZHIŠA6
ZHIŠA62A
ZHIŠA66
ZHIŠA5
ZHIŠA5
ZHIŠA5
ZHIŠA8
ZHIŠA62
ZHIŠA1A
ZHIŠA31
ZHIŠA37
ZŠOLA
ZHIŠA32C
G1–5
ZHIŠA12
ZHIŠA4A
G2–107
536060
ZHIŠA19
536040
ZHIŠA04
536100
036850
ZBLOK12
036860
036860
Zhiša 10
ZHIŠA04
ZHIŠA03
ZHIŠA07
ZCERKEV
036830
536190
536190
ZHIŠA5
ZHIŠA08
ZHIŠA10
036850
036830
036830
536370
ZHIŠA08
ZHIŠA06
ZHIŠA10
536340
ZHIŠA09
036350
536690
536350
036860
536660
036040
536680
ZHIŠA116
ZHIŠA25E
536410
ZHIŠA110
ZHIŠA50
ZHIŠA46
ZHIŠA71
ZHIŠA72

149
121
127
98
225
96
128
141
61
65
56
90
95
164
138
452
202
164
531
153
98
582
770
368
204
152
322
522
204
295
170
140
135
132
135
122
362
128
120
52
115
133
274
239
282
145
102
103
146
351
568
1.081
900
845
153
1.109
1.013
1.317
285
438
428
370
497
851
280
365

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
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Številka

Začetek

Potek ceste

536520
536530
536540
536550
536560
536590
536600
536630
536640
536650
536700
536720
538010
538020
538030
538040
538050
538060
538070
538080
538090
538100
538110
538120
538130
538140
538150
538160
538170
538180
538190
538200
538210
538220
538230
538240
538250
538260
538270
538280
538290
538300
538310
538320
538330
538340
538350
538360
538370
538380
538390
538400
538410
538420
538430
538440
538450
538460
538470
538480
538500
538520
538530
538550
538560
538600

036040
036040
036040
036040
036040
536540
536590
G2–107
036830
036860
536690
536410
538120
G1–5
538090
538070
538150
538070
038910
538120
038910
538090
538070
G1–5
538070
038890
038890
038890
038890
538060
038900
038900
038900
038900
032310
038900
032630
038370
538250
038370
038370
038370
038370
038370
038370
038370
038370
038040
038040
032310
038900
538250
038370
038370
G1–5
G1–5
538460
G1–5
538480
G1–5
G1–5
038010
038040
038010
038010
G1–5

Zagrad čez Ločnico do Pečovnika 73B
Avtobusna postaja v Zagradu do kamnoloma
Zagrad–Ribogojnica
do Osence št.6
Zagrad mimo št.49 do št.47A
Mimo Zvodno 15C do Zvodno 18
Zvodno–Pečovje 2
Kumerdejeva ulica do št.3
Do Pod gradom 2C
Mirna pot
Od Zagrada 140A do Ceste na grad
Zagrad mimo 61A do 61G
Razlagova ul.od Krekovega trga do Savinjske ulice
Pleteršnikova ulica do župniščne ograje
Okopi (muzej–glasb. šola) do Slomškovega trga 10
Savinova do Linhartove in skozi Prekorško. pasažo
Linhartova ulica
Stanetova ul. od Prešernove do Levstikove ulice
Prešernova ulica
Kocenova ulica
Muzejski trg
Ulica Ivanke Uranjek
Zagata–Ozka ulica
Krekov trg
Glavni trg
Gubčeva–Lilekova ulica
Gledališka ulica
Gledališki trg–Gregorčičeva ulica
Kocbekova ulica
Miklošičeva ulica
Jurčičeva in Švabova ulica
Kajuhova ulica
Kopitarjeva ulica
Prežihova ulica
Malgajeva ulica
Ulica Tončke Čečeve
Ipavčeva ulica
Kosovelova ulica in del Jenkove ulice
Jenkova ulica
Vojkova ulica
Ul. V.Prekomorske brigade
Škvarčeva ulica
Šercerjeva ulica
Pinterjeva in Badovinčeva
Nazorjeva ulica
Kettejeva ul. do Kajak kluba
Kamniška ulica
Grudnova ul. do št.1A
Tržaška ul. od Partizanske ceste
Čopova ul.–kotlarna–Trubarjeva ulica
Trubarjeva pri trgovini
Oblakova ul. od Ipavčeve do Zelenice
Od Ljubljanske c.do Vrtnarske šole
Od Ljubljanske c. mimo Tehnične šole do Ćopove
Stara Mariborska cesta
Polule pri bencinskem servisu do Maistrove ulice
Ulica heroja Bračiča do št. 28
Vegova ulica do št.25
Japljeva ulica do št. 25
Stara cesta v Laško do št.6
Breg do samostana in odcep do Breg 10
Maistrova ul. do cerkve Svetega Miklavža
Griček–Lisce
Košnica pri Celju
Košnica pri Celju
Tremarje do št.21

Konec

Dolžina

m

ZHIŠA73B
ZKAMNOL
ZRIBOGOJ
ZHIŠA06
ZHIŠA47A
ZHIŠA18
536570
ZHIŠA3
ZHIŠA2C
536340
036830
ZHIŠA61G
038910
ZV.V.Z.
ZHIŠA10
538040
538040
038370
538080
538020
538100
038910
538070
538080
038910
538070
038910
038370
038370
038370
ZHIŠA11
ZHIŠA10
ZHIŠA08
ZHIŠA48
038900
038900
538810
038380
038380
ZSTOLP25
ZBLOK06
ZBLOK24
ZBLOK26
ZHIŠA07
ZHIŠA24
ZKAJAK
ZHIŠA11
ZHIŠS1A
538360
038900
ZBLOK59
538420
ZŠOLA
032310
ZHIŠA02
038010
ZHIŠA28
538730
ZHIŠA25
G1–5
ZSAMOST
ZHIŠA33
ZHIŠA15
ZHIŠA39A
ZHIŠA28i
ZHIŠA21

251
718
1.268
92
211
430
870
168
59
514
129
127
310
107
197
210
169
387
346
151
168
56
179
100
119
211
136
123
210
240
252
152
145
118
639
264
329
457
308
248
540
206
184
231
309
408
259
80
351
216
98
408
225
507
150
3.646
266
536
257
342
437
458
1.410
198
175
1.412
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m

Stran
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Številka

Začetek

Potek ceste

538620
538630
538640
538660
538670
538680
538700
538710
538720
538740
538750
538800
538810
538820
538830
538840
538850
538860
538870
538880
538890
538910
538920
538930
538940
538980
538990

038900
038010
538440
538470
538470
538440
038370
038910
032310
538290
538290
032630
538250
038370
538260
538270
538270
038040
538480
538500
538600
038010
038010
038010
038010
038040
032310

Trubarjeva od Jurčičeve do Mestne občine Celje
Košnica od št.51b do št.51
gostilna Belaj–Kukovčeva ulica do št.12
Hrašovčeva ulica
Kranjčeva ulica
za bencinskim servisom
Božičeva ulica
Gosposka ulica 11 do Okopov 13
Partizanska ulica do drsališča
Povezava Prekomorske ul. z Škvarčevo ul.
Ob železnici od št.1 do št.6
Ipavčeva ul. od Stritarjeve do obvoznice V–Z
Povezava Ipavčeve s Ljubljansko pri Tušu
Ipavčeva pri policiji
Kosovelova mimo Merxa
Jenkova ulica do št.15
Tavčarjeva ul. do hiš št.12 in 1
Vipavska in Primorska ulica
Cesta v Laško do 17 in do 14
Breg 2 do breg 40
Spodnja Tremerska cesta
Do Košnice 25H
Do Košnice 52D
Do igrišča
Do lovskega doma
Do Kajtne
Od Čopove ul.do vrtca
DOLŽINA JAVNIH POTI V OBČINI CELJE

Konec

Dolžina

m

Z M.O.C.
ZHIŠA51
ZHIŠA12
ZHIŠA03
ZHIŠA02
G1–5
ZHIŠA05
538030
ZDVORAN
538300
ZHIŠA6
G1–5
038370
ZHIŠA1
038380
ZHIŠA15
ZHIŠA12
538370
ZHIŠA14
ZHIŠA40
532600
ZHIŠA25H
ZHIŠA52D
ZIGRIŠČE
ZLOV.DOM
ZHIŠA32
ZVRTEC

80
140
285
153
75
87
100
58
250
132
160
249
218
279
162
151
150
219
208
383
477
171
177
107
302
662
95
149.392

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Konec

Dolžina

m

ZHIŠA25
ZHIŠA06
ZHIŠA24
ZHIŠA54
ZHIŠA31
ZHIŠA 15
032400
ZHIŠA
ZHIŠA30H
ZHIŠA49
ZHIŠA20F
ZHIŠA24E
490470
532640
532630
532630
532630
032030
ZHIŠA35
ZHIŠA41A
032050
ZHIŠA 15I
ZHIŠA23
490440
ZHIŠA
ZHIŠA15
533390
034050
ZHIŠA38
ZHIŠA08
ZHIŠA21

122
96
680
94
198
78
660
320
169
70
149
264
1.055
109
125
115
105
896
179
365
269
260
250
468
420
440
2.158
400
254
247
216

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

11. člen
Nekategorizirane ceste so: (skrajšana oblika NKC)

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

Številka

Začetek

Potek ceste

533100
533110
533120
533160
533170
533250
533260
533420
533600
533650
533660
533670
533680
533750
533760
533770
533780
533810
533860
533870
533890
533900
533940
533960
533970
533980
533990
534060
534150
534180
534190

R2–430
R2–430
R2–430
032120
032120
032810
533400
965590
R2–430
032120
032010
032010
490470
532630
032720
032720
032720
032050
032010
533510
533330
533460
533930
533350
533540
490470
533400
034050
464070
034090
534200

NEKATEGORIZIRANE CESTE
Šmarjeta od št. 22 do št.25
Šmarjeta od št. 8A do št.6
Škofja vas od št.30Č do št.24
Prekorje od št.51 do št.54
Prekorje od št. 59 do št.31
Lahovna pri št.15
Čoparjev vrh–Podgora
Rupe–
do Škofje vasi št. 30h in 30a
Prekorje do št.49
Lopata do križišča pri št. 20F
Do Lopate 22A in do Lopate 24E
Spodnji Kotnik–Krjanšek
Spominska ul.od št.24 do št.19
Spominska ul. od št.13 do št.18
Spominska ul. od št. 8 do št.12
Spominska ul. od št.1 do št.5
Babno–Medlog
Železnik–Šmartno v RD 35
Do Brezove 41a
Gorica pri Šmartnem–Zaloška gorica
Slatina v RD od h.št.15 do 15i
Od Prešnika 2a do 23
Gorica pri Šmartnem, (Žolnir–Arnšek)
Od Rupe 15 do
Od Krjanška do Štokovnika
Čaparjev vrh–Kunigunda
Od Ceste v Zadobrovo mimo Pfeiferja
Ob Osnovni šoli na Ljubečni
Ul. 13. junija pri poligonu na Ljubečni
Gaji od št.2 do št.21 in od št.10 do št.16
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32
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43
44
45
46
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52
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54
55
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64
65
66
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Št.

Številka

Začetek

Potek ceste

534270
534280
534380
534390
534400
534410
534430
534460
534500
534610
534710
534720
534940
534950
534960
535010
535020
535030
535040
535060
535070
535080
535090
535100
535110
535150
535160
535170
535180
535200
535210
535220
535240
535250
535260
535270
535280
535290
535310
535320
535680
535700
535850
535870
536280
536400
536470
536570
536580
536610
536620
536660
536670
536680
536690
536710
536730
536740
538490
538510
538540
538570
538580
538590
538610
538730

034100
034100
034110
034110
034110
034120
034120
534470
464070
396010
R2–430
534640
534350
464070
534800
533480
533470
533470
533470
535050
533560
533550
533820
533830
ZMEJA
032010
535690
032010
533700
535190
032080
032080
535230
032010
032010
533310
038030
038030
032010
032010
533090
533580
538420
536610
036830
036360
036040
536600
536530
036010
536540
536390
536350
536420
536360
536590
536420
036010
538440
538520
490010
490010
490010
490010
538600
538460

Zadobrova št.52 do št.52A
Škofja vas ob sušilnici
Obrtna cesta do št.56
Obrtna cesta od št.47 do št.42
Obrtna cesta št.9 do ceste v Začret
Začret od št.39 do št.31
Začret
Leskovec od št.33 do št.35
Opekarska ulica do Štekličeve ulice
Šmiklavž od št.3B do št.3C
Škofja vas od št.20 do št.15
Lipovec–Glinsko
Od kanala proti Fideršku
Sokolska ulica
Jurak čez železnico do Čret št.6
Orehovče–Veber do Koprivnice
Slatina v RD od kapelice do 5a
Slatina v RD od kapelice do Okića
Slatina v RD od kapelice do 4f
Od Brezove 5 do Rožnega vrha 28
Od jezerc 8 do Jezerc 2
Od Pepelnega 24 do Rupe 2
Od križišča za Joštov mlin do odc. za Medlog 14
Od odcepa za vodarno do občinske meje
Levec–brv.
Do Lopate 19B
Brezova od 37 do 39
Zgornji Karhne (do zadnjega odcepa pred št.26)
Od Rožnega vrha 7B do Brezove 2A
Lopata–Gorica (Srebočan), od št.40
Odcep za Pliberšek na Lopati
Odcep za Bučar na Lopati
Lopata (Krajnc–Deželak) od hiše št.48 do št.41A
Lopata (Rotar–Polajžar) do št.14B
Lpata pri Turnšek do Sušnice
Lopata pri Križan
Dobrova (Lajler–Klenovšek) do št.21
Dobrova–Runtole
Do Lopate 17C
Do Lopate 24D
Šmarjeta proti vojaš.objektu
Prekorje 39c do Prekorje 41 in do 43
Odcep do bloka na Ljubljanski 22
Od Odrijeka do Trobiševe bukve
Podgorje
mimo Zagrada št.82
Zagrad mimo gasilskega doma do št.55
Pečovje 2 proti Zgornjemu Pečovju
Od kamnoloma do Pečovnika št.42
Pečovnik do Odrijeka št.37
Ribogajnica–Pečovje
Od Zvodno 56 mimo Zvodno 63
Proti Zvodno 50
Od Zagrada 131A do Ceste na grad
Od kapelice do Zagrada 140A
Od Zvodno 18 do Osence 16A
Proti Zagradu 103
Do Pečovnika 27
Polule–Košnica
Maistrova ul.mimo št.21 do št.23
Košnica od št.81 do št.75
Košnica pri Celju do hiše št.41a
Košnica–Čakš
Košnica pri Celju do Šebonšek
Savinja–Rutar (občina Laško)
Od Vegove št.25 do Polul 68A
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Konec

Dolžina

m

ZHIŠA52A
ZHIŠAA46
ZHIŠA56
ZPOTOK
034120
ZHIŠA31
ZHIŠA17
ZHIŠA35
534510
ZHIŠA3C
ZHIŠA15
534730
ZHIŠA4A
ZHIŠA5
ZHIŠA6
ZPOTOK
ZHIŠA5A
ZHIŠA1
ZHIŠA4F
533520
533530
ZHIŠA2
ZHIŠA14
ZMEJA
ZHIŠA1
ZHIŠA19B
ZHIŠA39
ZHIŠA26
ZHIŠA2A
490440
ZHIŠA52
ZHIŠA51
ZHIŠA41A
ZHIŠA14B
ZSUŠNICA
ZSUŠNICA
ZHIŠA21
032060
ZHIŠA17C
ZHIŠA24D
ZVOJSKA
ZHIŠA 41
ZBLOK22
ZBUKEV
536370
536410
ZHIŠA55
036040
ZHIŠA42
ZHIŠA37
536600
536350
ZKRIŽIŠČE
036830
536700
ZHIŠA16A
ZHIŠA102
ZHIŠA27
038010
ZHIŠA23
ZHIŠA77
ZHIŠA41A
ZHIŠA71
ZHIŠA75
ZMEJA
538440

170
57
222
96
193
245
165
252
150
60
185
657
217
145
290
307
227
740
200
578
547
324
345
588
685
93
417
240
295
655
105
134
225
421
251
351
149
878
89
112
207
509
80
334
566
349
87
320
1.281
590
838
851
118
295
656
468
250
342
1.198
349
430
198
770
240
750
1.893

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Stran

98
99
100
101
102
103
104
105
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Številka

Začetek

Potek ceste

538760
538770
538780
538790
538900
538950
538960
538970

038010
038010
038010
038010
538730
538440
538440
538440

Do Košnice št.35
Do Košnice št.18
Do Košnice 5C
Do Košnice 17
Do Polul št.68
Do Polul št.81
Do Polul št.39
Do Polul št. 66B
SKUPNA DOLŽINA NEKATEGORIZIRANIH CEST

Konec

Dolžina

m

ZHIŠA35
ZHIŠA18
ZHIŠA5C
ZHIŠA17
ZHIŠA68
ZHIŠA81
ZHIŠA39
ZHIŠA66B

60
93
135
225
396
243
123
473
35.367

m
m
m
m
m
m
m
m
m

12. člen
Javne pešpoti so: (skrajšana oznaka JPP)
Številka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

JPP3201
JPP3202
JPP3203
JPP3204
JPP3205
JPP3206
JPP3207
JPP3208
JPP3209
JPP3210
JPP3211
JPP3212
JPP3213
JPP3214
JPP3215
JPP3216
JPP3217
JPP3218
JPP3219
JPP3401
JPP3601
JPP3602
JPP3603
JPP3604
JPP3605
JPP3606
JPP3607
JPP3608
JPP3609
JPP3610
JPP3801
JPP3802
JPP3803
JPP3804
JPP3805
JPP3806
JPP3807
JPP3808
JPP3809
JPP3810
JPP3811
JPP3812
JPP3813
JPP3814
JPP3815
JPP3816
JPP3817
JPP3818
JPP3819
JPP3820

Začetek

Potek pešpoti

532460
032330
032720
032800
032800
532220
032680
032320
G1–5
032750
032610
032320
535480
532030
032610
532590
532460
532650
032330
ZPICIKAT
036360
036360
036360
536400
G1–5
Z AP
036040
536610
036830
536190
038010
038910
ZLOŽNI
032310
538090
038910
538090
538030
032310
ZLOŽNI
Z AP
538810
538880
538680
038910
G1–5
038370
538040
538010
038910

JAVNE PEŠPOTI JPP
Peš pot na Golovcu do spomenika
Severna vezna cesta pri kozolcu do OŠ Fran Roš
Stopnice do OŠ Frana Roša
Cesta v Lokrovec 9C po toplovodu do Ceste na Ostrožno
Cesta v Lokrovec 12 do Stare ceste na Ostrožno
Cesta v Lokrovec 43 do Ceste na Ostrožno
Od Valvazorjeve do OŠ Lava
Sončni park
Plava laguna–Ostrožno–cerkev Sv. Duha
Od Skaletove po Travniškem potoku do Opekarniške ul.
Stara Dečkova–Vrunčeva–Nušičeva ul.
Povezava Dečkove c. pri A.P.z Stritarjevo ulico
Šaranovičeva mimo osnovne šole do Dečkove ceste
Brodarjeva mimo trg. Center do Kersnikove (stopnišče)
Od stare Dečkove c. ob vojašnici do obvoznice V–Z
Od Celovške ceste do C. na Dobrovo
Na Golovcu do RTV stolpa
Od C. na Dobrovo do Travniške ul.
Severna vezna cesta–do OŠ Fran Roš
Od Pizzerije Picikato do ceste proti Sv. Ani
Pelikanova pot
Kalvarija
Peš pot ob Kalvariji do Groharjeve ul.
Zagrad–Gložje
Peš pot od XIV divizije čez Voglajno do Pelikanove poti
Povezava A.P. z železniško postajo
Zagrad –Trobiševa bukev
Odrinjek–Celjska koča
Od Ceste na grad do Na rebri
Celestinova ul. do Puncerjeve ul.
Srčna pot
Savinjsko nabrežje–Badovinčeva ul. (L. breg)
Badovinčeva ul.–meja M.O.C. (L.breg Savinje)
Čopova proti Petričku (D.breg) in vzpor.z Partizansko
Muzejski trg–parkirišče za Spodnjim gradom
Ljubljanska c.–parkirišče za spodnjim gradom
Muzejski trg–Savinjsko nabrežje–mestni park
Okopi–Savinjsko nabrežje
Povezava Čopove ul.preko Zelenice z Ljubljansko cesto
Plava laguna–Ipavčeva ul. peš pot ob železnici
Šolska pot A.P.–Glazija (garažna hiša)
Pot od Glazije (garažne hiše) do Tehnične šole
Pešpot mimo gostilne Belaj do Petrola (Cesta v Laško)
Peš pot od bencin. Serv. (Petrola) do 538460 naPolulah
Povezava Gosposke z Okopi skozi Friderikovo pasažo
Povezava Ul.XIV.divizije z Razlagovo ul.za Celjs. domom
Povezava Gregorčičeve ul. z Gledališkim trgom
Linhartova–Stanetova ul. (pri lekarni)
Razlagova mimo vodnega stolpa do Pleteršnikove ul.
Slomškov trg do vrtca pri vodnem stolpu

Konec

ZSPOM
ZF.ROŠ
ZF.ROŠ
032310
032690
032310
ZOŠ.LA
032310
ZCERK
032081
532050
032630
032320
038380
G1–5
032720
ZRTV
532630
532650
034010
ZGRAD
536080
536090
536430
036360
Z ŽP
535870
036010
536250
536170
ZMPARK
538320
ZMEJA
ZSAVIN
ZPARKIR
ZPARKIR
032310
ZSAVIN
038370
538250
Z G.H.
ZŠOLA
ZPETROL
538460
538030
538010
038890
538060
538020
ZVVZ
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52
53
54
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Številka

Začetek

Potek pešpoti

JPP3821
JPP3822

533080
038010

Pleteršnikova–Glavni trg
Stopnice do Kapucinskega samostana
Sistem peš poti med Pucovo in Valvazorjevo ulico
Ostrožno–pešpoti po Z.N.

13. člen
Javne pasaže in podhodi so:
Številka

Lokacija

P3601
P3602
P3803
P3804
P3805
P3806
P3807
P3808
P3809
P3810
P3811
P3812
P3813
P3814
P3815
P3816
P3817
P3818
P3819

PASAŽE IN PODHODI
Podhod od P.Tkanina do P.ob Aškerčevi ul.
Podhod Gaberje (stara Cinkarna)
Pasaža D.U.R.S.
Pasaža Slovenijales
Pasaža Gosposka 1–Okopi
Pasaža Gosposka 7–Okopi
Pasaža Gosposka 11–Okopi 13
Pasaža Okopi–Slomškov trg
Pasaža Razlagova od 13–15
Pasaža Razlagova 21
Pasaža Razlagova 17 (stopnice za RC)
Pasaža Cankarjeva–Kemo
Pasaža Stanetova 24
Pasaža Gregorčičeva 4
Pasaža Zelenica (med 1 in 15)
Podhod Vrunčeva
Podhod Ipavčeva
Podhod Tkanina
Podhod Ronkova

14. člen
Spremembe kategorizacije cest in javnih poti po tem
odloku, se izvedejo po določilih odloka o občinskih cestah v
Mestni občini Celje.
15. člen
K tej kategorizaciji je pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 1999.
Št. 1200/07/97
Celje, dne 5. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

4085.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam

SKLEP
o objavi odloka o občinskih cestah

Konec

538130
ZSAMOST

Objavljam odlok o občinskih cestah, ki ga je sprejel
Mestni svet mestne občine Celje na 8. seji dne 5. 10.
1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 21. in 50.a člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št.
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98) in v skladu s 17. členom statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 37/97,
50/98) je Mestni svet mestne občine Celje dne
5. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
Splošne določbe
Upravljanje občinskih cest
Graditev občinskih cest
Vzdrževanje občinskih cest
Zimsko službo
Varstvo občinskih cest
Inšpekcijsko nadzorstvo
Prehodne in končne določbe.
2. člen
(pojem in status občinskih cest)
(1) Občinske ceste na območju Mestne občine Celje
so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste
in so v lasti občine.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s
priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na
občinski cesti mogoče pridobiti služnost za napeljevanje
vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov in podobnih objektov in naprav
javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, kateri
urejajo občinske ceste.
(4) Na prometnih površinah zunaj vozišča občinske
ceste in na površinah ob njej, ki so določene za opravljanje
dejavnosti namenjenih udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedilu: spremljajoče dejavnosti), je mogoče za opravljanje takih dejavnosti pridobiti posebno pravico uporabe.
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3. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
II. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
4. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Mestna občina Celje.
5. člen
(delitev in kategorizacija občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste v Mestni občini Celje se v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije:
– glavne mestne ceste,
– zbirne mestne ceste,
– lokalne ceste izven območja mesta Celje.
6. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Mestni svet
mestne občine Celje na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po
postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih cest.
7. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti, četrte skupnosti in zainteresirane pravne osebe (podjetja ali druge organizacije).
(3) Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest. O predlogu za prenos občinskih
cest med državne ceste odloči Mestni svet mestne občine
Celje na predlog župana.
(4) Občinska cesta določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste
ima kategorijo, določeno v sklepu vlade.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
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8. člen
(kategorizacija novozgrajenih in rekonstruiranih
občinskih cest)
(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorije novozgrajenih in rekonstruiranih 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.
9. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali nje del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste določi Mestni svet mestne občine Celje na predlog
župana.
10. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste pod naslednjimi pogoji:
– če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
pet let;
– če ima potrebne cestno gradbene elemente za vrsto
prometa na njej;
– če se njen prenos opravi brezplačno;
– če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Mestni svet mestne občine Celje na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz
5. člena tega odloka.
11. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev in vzdrževanje občinskih cest
opravlja Komunalna direkcija Mestne občine Celje (v nadaljevanju: komunalna direkcija). 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 strokovnega nadzora nad stanjem občinskih
cest;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
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– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
(2) Oddelek za okolje in prostor ter promet opravlja
naslednje naloge:
– načrtovanje prometnega omrežja;
– organizira štetje prometa na občinskih cestah in
opravlja obdelavo zbranih podatkov;
– spremlja prometne tokove na občinskih cestah in
pripravlja predloge sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Mestno občino Celje;
– obveščanje javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– pripravlja programe in organizacijo izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi;
– izdajanje soglasij in dovoljenj, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih.
12. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu mestne občine na podlagi letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, ki
ga pripravi komunalna direkcija, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira tudi za financiranje izvedbe
ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti
zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na
občinskih cestah (npr. odpravljanje posledic elementarnih
in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah,
odstranjevanje nepredvidenih ovir in ipd.) in izvedbe tistih
ukrepov, ki jih je odredil občinski komunalno-cestni inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja
občinskih cest v okviru letnega plana.
(4) Mestni svet mestne občine Celje lahko predlaga
Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebna povračila
za uporabo občinskih cest 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 povračil krijejo stroški njenega vzdrževanja.
III. GRADITEV OBČINSKIH CEST
13. člen
(priglasitev rekonstrukcije občinske ceste in varstvo okolja
vzdolž občinskih cest)
(1) Za rekonstrukcijo občinske ceste zaradi izboljšanja
njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne
posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti,
za katero so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za

Št.

85 / 21. 10. 1999 / Stran 13075

poseg v prostor. Ta dela se morajo pred pričetkom priglasiti
pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov.
(2) 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 čim manjši.
(3) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.
14. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo in rekonstrukcijo občinske ceste, v kateri morajo biti upoštevani tudi
predpisi najnovejših dognanj o gradnji, se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter
predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za
opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za
vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
15. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
16. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz 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 med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru prejšnjega odstavka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu
se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na glavni mestni cesti morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko
občinski upravni organ pristojen za promet na predlog javnega prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za
ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču glavne mestne ceste. Če
ugotovi, da za takšno postajališče ni več potrebe ali, da je
postalo prometno nevarno prekliče dovoljenje.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč ob-
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činski upravni organ pristojen za promet ob upoštevanju
predlogov javnih prevoznikov.
(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje občinskega upravnega organa pristojnega za promet. Stroške gradnje avtobusnega postajališča
krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
18. 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.
19. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in
upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega podpornega zidu in premostitvenega objekta (bredine pod objektom in pragu pri
objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
20. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je potrebno 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 zahtev občinskega upravnega organa pristojnega za promet, za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
21. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna komunalna direkcija.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
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22. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Komunalna direkcija mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce
drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj
30 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Komunalna direkcija 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.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti komunalno direkcijo ali če ji ne da na razpolago potrebnih
podatkov in načrtov .
(5) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba investitorja iz prejšnjega odstavka tega člena.
(6) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba komunalne direkcije, če pred
začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del,

IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
23. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju predpisov, ki urejajo javne
ceste in določbe 35. člena tega odloka omogočajo varno
odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 35.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest je odgovorna komunalna direkcija.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, če
teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa ali, če ne zagotovi opravljanje nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.
24. 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 osebi ali fizični osebi po predpisih,
ki urejajo javne gospodarske službe.
(3) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko Mestni svet mestne občine Celje, na predlog župana
odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest
(npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju četrtne
oziroma krajevne skupnosti.
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(5) Mestni svet mestne občine Celje hkrati določi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se
zagotovijo iz proračuna mestne občine in določi odgovorno
osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je
Mestna občina Celje subsidiarno odgovorna.
(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja komunalna direkcija, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
25. 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 komunalna direkcija.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
26. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
občinskih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, je
odgovoren lastnik ceste.
27. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvi prometa)
(1) Občinski upravni organ pristojen za promet 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 občinski upravni organ pristojen za promet predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinski upravni organ pristojen za promet 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 komunala direkcija.
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V. ZIMSKA SLUŽBA

28. člen
(obseg izvajanja opravil pooblaščenih izvajalcev)
(1) Dejavnosti in opravila, ki jih je v zvezi z zimsko
službo dolžan opravljati pooblaščen izvajalec se podrobneje
opredelijo v izvedbenem programu zimske službe, katerega
pripravi komunalna direkcija najkasneje do 15. oktobra tekočega leta in obsegajo:
– izdelavo organizacijske sheme vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
– obseg pripravljalnih del,
– obseg dejavnosti in opravil, ki jih je dolžan izvajati
pooblaščen izvajalec,
– načrt cestne mreže z oznakami I., II. in III. prioritete,
– določitev tras in dolžine pločnikov na katerih bo izvajalec zimske službe izvajal opravila zimske službe,
– razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– seznam dežurstev, pristojnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanje snega,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
(2) Povzetek izvedbenega programa zimske službe je
komunalna direkcija dolžna objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
29. člen
(financiranje ukrepov zimske službe)
Sredstva za izvajanje dejavnosti in opravil zimske službe iz 28. člena tega odloka zagotavlja Mestna občina Celje v
vsakoletnem občinskem proračunu.
30. člen
(vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih
razmerah po prioritetah)
(1) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih cest
je opredeljeno s prioritetnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa,
geografsko – klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prioritetnih razredih določi občinski upravni
organ pristojen za promet in so sestavni del izvedbenega
programa zimske službe.

Tabela 1. Prioritetni razredi za vzdrževanje cest v zimskih razmerah službe
Prioritetni

Vrsta ceste

Obseg del

1. mestno središče

– začetek pluženja snega takoj,
ko zapade 10 cm snega in če sneženje še traja,
začetek čiščenja snega
pa po končanem pluženju
– zimska služba se opravlja ob vsakem času,
tudi ponoči in ob praznikih.

Razred

I.

2. glavne mestne ceste,
ki omogočajo dostop do mestnega središča
3. ceste, kjer poteka avtobusni promet,
vključno z avtobusnimi postajališči ob
teh cestah
4. vsa javna parkirišča v in ob
mestnem jedru
5. prehodi za pešce v omočju ožjega
mestnega jedra (javne ustanove, žel. postaje,
pošte, bolnice in podobno)

– odvoz snega takoj po odredbi občinskega
upravnega organa pristojnega za promet
– čistijo se podnevi, ob obilnejših
snežnih padavinah pa tudi ponoči;
obseg čiščenja prehodov za pešce
v nočnem času se natančneje
opredeli v planu zimske službe
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Prioritetni

Vrsta ceste
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Obseg del

6. dostopi do vtrcev in šol
II.

1. pomembnejše lokalne ceste in zbirne mestne,
krajevne ceste in javne poti, ki vodijo v naselja in
so z naklonom več kot 8%
2. ostali prehodi za pešce in avtobusna postajališča

III.

javne poti (JP) in
javne poti za pešce (JPP)

(2) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pooblaščen izvajalec zimske službe, če pravi čas
ne prične z deli določenimi za prvi in drugi prioritetni razred,
odgovorna oseba izvajalca pa z denarno kaznijo 30.000
tolarjev.
31. člen
(posipanje cest ob poledici)
(1) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice je pooblaščen izvajalec zimske službe dolžan ceste posipati proti
poledici.
(2) Za posipanje se mora uporabljati okolju prijazna
sredstva in v minimalnih potrebnih količinah. Pri odmerjanju
količine sredstev za topljenje snega in ledu je treba upoštevati količino teh sredstev, ki je že na vozišču. Za posipanje
sredstev za topljenje snega in ledu je dovoljeno uporabljati
le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin.
(3) Sredstva za posipanje mora izvajalec zimske službe
pomesti s ceste v ožjem mestnem območju in ga odpeljati
takoj, ko se sneg stali in ko preneha nevarnost poledice.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pooblaščen izvajalec zimske službe, če ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba izvajalca pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
32. člen
(dolžnosti lastnikov stanovanj oziroma poslovnih prostorov v
objektih v zvezi s čiščenjem snega)
(1) Ukrepi, ki so jih dolžni v zimskem času opravljati
lastniki stanovanjskih hiš oziroma poslovnih prostorov v zvezi s čiščenjem snega obsegajo:
1. čiščenje snega s pločnikov in javnih hodnikov ter
posipanje s sredstvi za topljenje snega in ledu v dolžini
parcel, ki jih imajo v posesti ob vseh javnih površinah,
2. odstranjevanje snega in ledenih sveč s cestne oziroma ulične strani zgradb,
3. namestitev snegolovov na strehah, s katerih se lahko vsuje plaz na javne prometne površine.
(2) S čiščenjem snega na pločnikih in javnih hodnikih
se mora pričeti takoj, ko zapade 10 cm snega in še sneži.
Takoj po čiščenju snega je potrebno te površine posipati
proti poledici. Ni dovoljeno posipati pločnikov in javnih hodnikov s smetmi ali pepelom.
(3) Če zapade sneg ponoči, ga je potrebno odstraniti s
pločnikov najkasneje do 7. ure zjutraj oziroma najkasneje v
6 urah po končanem sneženju.
(4) Pri čiščenju snega s pločnikov in javnih hodnikov ali
streh ni dovoljeno snega metati na cesto, ampak ga je
potrebno deponirati med cesto in pločnikom.
(5) Zgradbe, s katerih se lahko na cesto vsuje sneg,
morajo imeti na strehi pritrjene snegolove. Poškodovane

– začetek pluženja oz. čiščenja snega,
ko zapade 15 cm snega in če sneženje še traja,
– zimska služba se opravlja samo podnevi in
ob delavnikih
– odvoz snega takoj po odredbi občinskega
upravnega organa pristojnega za promet
– opravila zimske službe opravlja izvajalec na podlagi
posebnega naročila komunalne direkcije oziroma
krajevne skupnosti
žlebove, odtočne cevi in strelovode na cestni strani zgradb
morajo lastniki zgradb redno vzdrževati in jih po potrebi takoj
popraviti.
(6) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik
stanovanjskih oziroma poslovnih prostorov, če ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(7) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
33. člen
(dolžnosti lastnikov nezazidanih stavbnih zemljišč v zvezi s
čiščenjem snega)
(1) Pločnike in javne hodnike, ki mejijo na nezazidana
stavbna zemljišča ali vrtove, so dolžni čistiti lastniki teh zemljišč.
(2) Način čiščenja pločnikov in javnih hodnikov je enak
kot je to določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku
32. člena tega odloka.
(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik
nezazidanega stavbnega zemljišča, če ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
34. člen
(prenos izvajanja ukrepov zimske službe na druge izvajalce)
Izvajanje ukrepov zimske službe iz prvega in drugega
odstavka 32. člena in drugega odstavka 33. člena lahko
lastniki s pogodbo prenesejo na druge izvajalce.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
35. člen
(omejitev 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 cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno)
lahko občinski upravni organ pristojen za promet s sklepom
začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet
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vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinski upravni organ pristojen za promet mora o
ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj petnajst dni, ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja cest in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora obvestiti komunalno direkcijo, občinski upravni organ pristojen za promet,
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljši od
enega leta se določi v skladu z določbo 55. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
36. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Ob vsaki občinski cesti se mora določiti varovalni
pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnihkoli objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste je dovoljena le s soglasjem občinskega upravnega organa pristojnega za promet.
(3) Občinski upravni organ pristojen za promet izda
soglasje iz drugega odstavka tega člena, če s predlaganim
posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja
občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih v
13. členu tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri javni poti za kolesarje oziroma pešce 3 m
– pri javni poti 6 m
– pri lokalni cesti 8 m
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m
– pri glavnih mestnih cestah 12 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine Celje, na katerega je bilo pridobljeno tudi soglasje občinskega
upravnega organa, pristojnega za promet.
(7) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če gradi in
rekonstruira gradbene objekte ter postavlja kakršnekoli objekte in naprave v varovalnem pasu občinske ceste brez
dovoljenja občinskega upravnega organa pristojnega za promet, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.
(8) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka tega člena.
37. člen
(napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
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vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Mestna občina Celje, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območje občinske ceste in njega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
občinskega upravnega organa pristojnega za promet.
(2) Občinski upravni organ pristojen za promet lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.
(3) Občinski upravni organ pristojen za promet 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.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če napeljuje nadzemske ali podzemske objekte in naprave brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz soglasja upravnega organa
pristojnega za promet, odgovorna oseba pravne osebe pa z
denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
38. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega
upravnega organa pristojnega za promet. Po opravljenih
delih je izvajalec del na občinski cesti dolžan vzpostaviti
cesto v prvotno stanje.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka tega
člena občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali
na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
(5) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če opravlja
dela na občinski cesti brez dovoljenja občinskega upravnega organa pristojnega za promet oziroma če po opravljenih
delih ne vzpostavi ceste v prvotno stanje, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
39. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
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občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje občinskega upravnega organa pristojnega za promet
(2) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
40. člen
(izredni prevozi)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitve, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih
cestah je potrebno dovoljenje občinskega upravnega organa pristojnega za promet. V dovoljenju se določijo načini in
pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. O izdanih dovoljenjih se mora obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih
cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena ni potrebno za tiste 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 občinskim
upravnim organom pristojnim za promet uskladiti potek prevoza in o tem obvestiti policijo.
(5) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
41. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka 40. člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
42. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 14. člena
tega odloka in površine, ki jih za te namene občinski upravni
organ pristojen za promet odda najugodnejšemu ponudniku
za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
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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 občinskega upravnega organa
pristojnega za promet.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če 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
ali naprave ali samo dejavnost brez soglasja občinskega
upravnega organa pristojnega za promet, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
43. 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 samo s soglasjem občinskega organa pristojnega za promet. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njihova 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 občinski upravni organ pristojen za promet zaradi zagotovitvi njegove skladnosti s tehničnimi in
drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka
tega člena.
(6) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če brez
soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto
ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja, odgovorna oseba pravne osebe pa
z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(7) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
44. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko občinski upravni organ pristojen za promet z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor ali njegov
pravni naslednik.
45. člen
(ukinitev priključka)
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 43. člena tega odloka.
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(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prvega odstavka tega
člena krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

46. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Komunalna direkcija lahko upravnemu organu, pristojnemu 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 in fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z komunalno direkcijo in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.
(3) Komunalna direkcija krije del stroškov za pogozditev goljav ter ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če vrsto in
obseg del pri pogozdovanju in urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.
(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

49. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
– z mazili ali drugimi snovmi onesnažiti cesto;
– 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;
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni in drugi gradbeni material ali
predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta
ali poslabša njena urejenost;
– nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
– spuščati po brežinah kamenje les in drug material ali
predmete;
– nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
– puščati na ali ob cesti ali metati na cesto kakršnekoli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;
– puščati na cesto živali brez nadzora, pasti živino na
obcestnem svetu;
– zažigati ob cesti rastlinje, odpadne in druge gorljive
snovi;
– voziti po cesti z vozili, ki imajo z blatom ali zemljo
onesnažena kolesa;
– onesnažiti cesto z zemljo, gnojem, živalskimi iztrebki
in podobno;
– poškodovati cestišče zaradi vleke tovora.
(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v
nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.

47. 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 novih objektov iz prejšnjega odstavka
mora investitor pridobiti soglasje občinskega upravnega organa pristojnega za promet.
(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če brez
soglasja odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi
lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
48. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
(1) 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 občinskega upravnega organa pristojnega za promet. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
(2) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če 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 opravljala v nasprotju s pogoji tega
soglasja, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.

50. 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.
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(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če dopusti
voziti vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami, ki bi poškodovala vozišče ali motorno vozilo z gosenicami brez primernih
oblog, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
51. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(4) Če sosedi ob občinski cesti ne odtranijo ledenih
sveč ali snega tudi v roku, ki ga določi komunalno – cestni
inšpektor, opravi to pooblaščen izvajalec na stroške zavezanca.
(5) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če 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, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000
tolarjev.
(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in
tretjim odstavkom tega člena.
52. člen
(zapora ceste zaradi del, prireditve in protestnega shoda
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
53. 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 urejena v pogodbi o oddaji
del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve in za protestne shode
na njej. Dovoljenje izda občinski upravni organ pristojen za
promet.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če brez
dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste,
potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge
prireditve in za protestne shode na cesti ali ravna v nasprotju
s pogoji iz dovoljenja, odgovorna oseba pravne osebe pa z
denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
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(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim
odstavkom tega člena.
53. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda občinski upravni organ pristojen za promet. O
izdanih dovoljenjih se obvesti policijo, občinskega komunalno-cestnega inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja
ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Dovoljenju mora biti
priložena s strani občinskega upravnega organa pristojnega
za promet potrjena tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.
(2) O delni ali popolni zapori občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 52. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenje, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, komunalno-cestnega
inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri
se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena s strani
občinskega upravnega organa pristojnega za promet potrjena tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v
času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore 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,
– podatke o vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste,
– način in čas trajanja izvedbe del,
– 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) Določbe prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve in za protestne
shode.
(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.
(7) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če brez
dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste,
potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge
prireditve in za protestne shode na cesti ali ravna v nasprotju
s pogoji iz dovoljenja, odgovorna oseba pravne osebe pa z
denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(8) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim
odstavkom tega člena.
54. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
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na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov ali naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega komunalno-cestnega
inšpektorja odstraniti ovire. Če zavezanec ne odstrani ovire
v roku, ki mu ga je določil komunalno cestni inšpektor,
opravi to pooblaščen upravljavec občinskih cest na stroške
zavezanca.
(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 komunalna direkcija 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 občinskega upravnega organa
pristojnega za promet iz 36. člena tega odloka.
(5) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v
nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.
(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
55. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na novozgrajenih ali rekonstruiranih občinskih cestah postavi investitor v skladu s projektno dokumentacijo.
(2) Prometno signalizacijo na obstoječih občinskih cestah določa upravni organ pristojen za promet, razen v primerih iz 35. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah
v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa, njeno
postavitev pa izvede pooblaščen izvajalec vzdrževanja občinskih cest.
(3) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloča občinski upravni organ pristojen za promet. Stroške postavitve
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev nosi pravna ali
fizična oseba, ki ji je bilo dano dovoljenje za postavitev
oziroma odločba za odstranitev.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v
nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(5) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izvajalec vzdrževanja občinskih cest, če ne izvede
postavitev prometne signalizacije kljub izdanemu dovoljenju
upravnega organa pristojnega za promet ali če ne odstrani
prometne signalizacije če je z odločbo tako odločeno,
odgovorna oseba izvajalca vzdrževanja občinskih cest, pa z
denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
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(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
56. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano.
(2) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov za
slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje v varovalnem
pasu ob občinskih cestah je dovoljeno samo z dovoljenjem
občinskega upravnega organa, pristojnega za promet. V
dovoljenju se predpišejo pogoji postavitve, vzdrževanja in
odstranitve.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če postavi
nagrobno ali spominsko znamenje ali brez dovoljenja postavi tablo, napis ali drug objekt ali napravo za slikovno in
zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih
postavi v nasprotju s pogoji iz dovoljenja, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
57. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti zunaj naselja
opravljati dejavnost (npr. gostinsko, trgovsko, servisno in
podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (npr.
ustavljanje, parkiranje, vključevanje vozil v promet), mora v
skladu z določbo 43. in 44. člena tega odloka zagotoviti
ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno
število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je potrebno pridobiti
tudi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za
promet.
58. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenj za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinski upravni organ pristojen za
promet je dovoljena pritožba na župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
59. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski komunalno – cestni inšpektor.
60. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
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1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri rekonstrukciji in gradnji cest,
pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev
del, če se ta dela izvajajo brez dovoljenja občinskega upravnega organa pristojnega za promet ali v nasprotju z gradbeno dokunetacijo in gradbenimi predpisi;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski komunalno – cestni inšpektor lahko
odloči tudi po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V
nujnih primerih lahko odloči tudi ustno ter odredi, da se
odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil,lastništvu zemljišč in objektov
v varovalnem pasu ceste in drugih podatke 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 sam določi, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s
predmetom nadzorstva;
– izrekati denarne kazni takoj na kraju prekrška v skladu z zakonom o prekrških.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena mora občinski komunalno – cestni inšpektor obvestiti župana, občinski upravni organ pristojen za
promet in policijo.
(6) Če občinski komunalno – cestni inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste
kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občin-
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skih cest kot javne službe, mora podati koncedentu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko
pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka, ki se je končal
neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(plani)
Komunalna direkcija Mestne občine Celje v roku šest
mesecev po uveljavitvi tega odloka pripravi plan razvoja in
vzdrževanja občinskih cest iz 12. člena tega odloka.
62. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so si zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev soglasja pri občinskem upravnem organu pristojnem za promet najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka veljajo ukrepi iz
45. člena tega odloka.
63. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
64. člen
(prilagoditev postavitve neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja upravnega organa pristojnega
za promet, se morajo prilagoditi določbam iz 55. in
56. člena tega odloka, najkasneje v dveh letih od uveljavitve
tega odloka.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
upravnega organa pristojnega za promet ali v nasprotju s
pogoji iz dovoljenja, se odstranijo.
65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
66. člen
S tem odlokom preneha veljati 16. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi in videzu naselij
v občini Celje (Uradni list RS, št. 54/94).
67. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št.

Št. 103-002/99
Celje, dne 5. oktobra 1999.

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

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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Št. 466A-8/99
Celje, dne 5. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam

SKLEP
o objavi sklepa o ukinitvi statusa zemljišč
v splošni rabi
Objavljam sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni
rabi, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na
8. seji dne 5. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Mestni svet mestne občine Celje, je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98) na 8. seji dne 5. 10.
1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi
za nepremičnine označene z naslednjimi parc. št:
A)

1634/6
1634/7
1634/8
1634/9

cesta
cesta
cesta
cesta

v izmeri 203 m2
v izmeri 99 m2
v izmeri 171 m2
v izmeri 109 m2

vpisane v vl. št. 515 k.o. Teharje.
B)

2170
2177
2171
2178
2179
2182
2183

neplodno
neplodno
poslovna stavba
vodotok
cesta
cesta
cesta
cesta

v izmeri 1163 m2
v izmeri 1092 m2
v izmeri 19 m2
v izmeri 565 m2
v izmeri 615 m2
v izmeri 219 m2
v izmeri 8 m2
v izmeri 85 m2

vse vpisane v vl. št. 1083 k.o. Medlog.
C)

2542/5
2542/6

zelenica
zelenica

v izmeri 98 m2
v izmeri 325 m2

vpisani v vl. št. 1449 k. o. Celje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Mestne
občine Celje.

4087.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Šmarjeta

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam

SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Šmarjeta, ki ga je Mestni svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 5. 10. 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Mestni svet mestne občine Celje 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, 56/93, 71/93
in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95) dne 5. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Šmarjeta
1. člen
Zazidalni načrt Šmarjeta (proj. RC – TOZD Planiranje
št. 14/85), potrjen z odlokom o zazidalnem načrtu Šmarjeta
(Uradni list SRS, št. 29/87), se dopolni po projektu, ki ga je
izdelal Razvojni center – Planiranje Celje, d.o.o., pod št.
317/99 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 in 25/98).
2. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
– zazidalni načrt Šmarjeta št. proj. 14/85 RC Celje –
TOZD Planiranje se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je
pod št. proj. 317/99 izdelal RC – Planiranje Celje, d.o.o.
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3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se v točki (2) Kare 2
spremeni četrta alinea v odstavku »na zemljišču z načrtovano parcelacijo« v številu predvidenih enot na 18 enot in
osma alinea v odstavku »garažni boksi« v številu predvidenih
enot na 58 enot.
4. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu točke
(b) doda nova alinea, ki glasi:
– med Trdino ulico in cesto H je predvidena gradnja
enodružinske stanovanjske hiše tlorisnih dimenzij 16 m ×
14 m s prizidkom za garažo dimenzij 6 m × 6 m. Objekt bo
pritličen z izzidanim podstrešjem, streha bo dvokapnica z
delnimi čopi v naklonu 30–35° in temno kritino, fasade
bodo obdelane z naravnimi materiali – mineralni omet, les,
steklo, kamen in oblikovno usklajene z obstoječimi objekti,
– kot tolerance so mogoče manjše in smiselne spremembe gabaritov objekta s pogojem, da le-te ne vplivajo na
sosednje objekte in zemljišča.
5. člen
V 4. členu odloka se spremeni trinajsta alinea točka
(a), in glasi:
– dvokapno streho z delnimi čopi v naklonu 25° in
temno kritino.
6. člen
V 4. členu odloka se spremeni tretja alinea točka (b), in
glasi:
– streha dvokapnica v naklonu 30–35°, temna kritina.
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-289/98
Celje, dne 5. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

DOL PRI LJUBLJANI
4088.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96
in 23/96), 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 43/95 in 27/96) ter 26. člena Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 –
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obvezna razlaga in 13/98) sta Občinski svet občine Dol pri
Ljubljani na 4. seji dne 4. 5. 1999 in Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 8. seji dne 4. 10. 1999 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
8/97) se v 1. členu črta tretja alinea.
Dosedanja četrta alinea postane tretja alinea.
2. člen
V četrtem odstavku drugega člena se črta tretja alinea z
besedilom: »– Podružnična šola Križevska vas«.
Dosedanja četrta alinea postane tretja alinea.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju Občine Dol pri
Ljubljani in na območju naselij Podgorica in Šentjakob ob
Savi v Mestni občini Ljubljana.
Šolski okoliš Podružnične šole Dolsko obsega naselja
Dolsko, Kamnica, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem,
Osredke, Petelinje, Vinje, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri
Dolskem.
Šolski okoliš Podružnične šole Senožeti obsega naselje Senožeti.
Šolski okoliš Podružnične šole Šentjakob ob Savi obsega naselji Podgorica in Šentjakob ob Savi.
Matična enota je Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kjer je
sedež zavoda. Šolski okoliš matične enote obsega naselja
Brinje, Beričevo, Dol pri Ljubljani, Kleče, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu in Zajelše v Občini Dol pri
Ljubljani, za učence predmetne stopnje pa tudi naselji Podgorica in Šentjakob ob Savi v Mestni občini Ljubljana in
učence iz naselij šolskih okolišev podružničnih šol.
V podružnične šole se otroke vpisuje v podružničnih
šolah«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se doda tretja alinea, ki se
glasi:
»I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V okviru dejavnosti iz tretje alineje prejšnjega odstavka
zavod opravlja prevoze učencev za potrebe realizacije letnega delovnega načrta«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo druge alinee
spremeni tako, da se glasi:
»– izmed strokovnih delavcev podružničnih šol Šentjakob ob Savi in Senožeti – enega člana«.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 02200-1/99
Dol pri Ljubljani, 4. maja 1999.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

KUNGOTA
4089.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 7. in 16. člena
statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 5. redni seji dne 22. 4.
1999 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predpisi o gradnji in vzdrževanju občinskih cest
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo: javne ceste, varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, varnost
cestnega prometa in ta odlok.
2. člen
Namen odloka
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Kungota in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje, varstvo občinskih
cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
Občinske ceste
Občinske ceste na območju Občine Kungota so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
Kategorije občinskih cest
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
in javne poti.
(2) Lokalne ceste v Občini Kungota se v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom v podkategorijo: zbirne krajevne ceste.
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5. člen
Postopek kategorizacije občinskih cest
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Kungota na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo RS za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih cest.
6. člen
Spremembe kategorizacije občinskih cest
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo vaški odbori, člani občinskega sveta občine, župan, strokovne službe občine, zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije) in fizične osebe. Predlogi
morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinskih cest med državne
ceste odloči Občinski svet občine Kungota na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade RS o
prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo,
določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se lahko
opravijo največ enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja
in vzdrževanja občinskih cest za naslednjo leto.
7. člen
Novogradnja in rekonstrukcija občinski cest
Novozgrajeni in rekonstruirani del občinskih cest, s
katerimi se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
ostali del obstoječe ceste.
8. člen
Opustitev občinskih cest
(1) Občinske ceste ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporablja
za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v
prometu ali pa se agrotehnično obdela v skladu s svojim
okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med kategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Kungota na predlog župana.
9. člen
Prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali njegov pooblaščeni upravljalec
te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste:
– če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
deset let,
– če se njen prenos opravi brezplačno ali
– če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina in
– če je vpisana v zemljiško knjigo.

Stran

13088 / Št. 85 / 21. 10. 1999

(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 Kungota na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz
5. člena tega odloka.
10. člen
Planinske, turistične in druge poti
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do turističnih točk
ali dostopov in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka te točke 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
Upravljalec občinskih cest
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Kungota.
12. člen
Plani razvoja in vzdrževanje občinskih cest
(1) Plan razvoja in vzdrževanje občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanje občinski cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Kungota na predlog
župana.
(2) Letni plan in vzdrževanje občinskih cest, s katerim
se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev nameni za financiranje izvedbe ukrepov
na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih
cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje
nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih
ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
13. člen
Opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste.
Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja
in vzdrževanje občinskih cest in izdelavo osnutkov teh
planov;
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– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katero je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 26. člena tega odloka);
– naloge v zvezi z investicijami v občinskih cestah;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenje združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelava zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve, ki
potekajo po ali skozi Občino Kungota;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo RS za ceste in drugimi občinami pri pripravi in
uresničevanju teh programov;
– 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 proračunu Občine Kungota, namensko
pridobljena sredstva iz proračuna RS in prispevki pravnih in
fizičnih oseb.
(2) Občinski svet občine lahko predlaga Vladi RS, da
predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in
objektov na njej, ki poteka po območju s statutom 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.
VI. 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 prvega posla, sklenjenega med
sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna
služnost za takšno izvedbo.
16. člen
Projektiranje občinskih cest
(1) Elementi za projektiranje občinskih cest se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
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(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, avtobusno postajališče in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za izgradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
Pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste
Zaradi pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
Vračilo razlaščenih zemljišč
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnje teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitev, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
Gradnja avtobusnih postajališč
(1) Avtobusna postajališča na občinski cesti morajo biti
zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojna služba občinske uprave za ceste na podlagi javnega prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za
ceste, ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču občinske ceste. Če ugotovi,
da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo
prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov (zainteresiranih).
(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča občinske ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave za
ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen
predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane
del občinske ceste.
20. člen
Razmejitev obveznosti med upravljalci občinskih cest
in upravljalci vodotokov
(1) Stroške gradnje ali rekunstrukcije 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 objektov) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
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(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
21. člen
Obveznost investitorja zaradi predstavitve občinske ceste
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugih zahtevam predpisov o cestah.
(2) Stroške predstavitve občinske ceste krije investitor
objekta ali naprave.
(3) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov predstavitev občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
22. člen
Obveznost usklajenega projektiranja
(1) Če se hkrati za 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 pristojna služba občinske uprave za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te točke krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
23. člen
Obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 15 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
24. člen
Odgovornost za stanje občinskih cest
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega prometa za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogoča varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest se
zagotavlja z oddajo koncesije pravnih ali fizičnih oseb po
predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanja ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.
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25. 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 lahko zagotavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi ali z režijskim
obratom po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Kungota.
(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi zakona o javnih naročilih. Obnovitvena
dela oddaja pristojna služba občinske uprave za ceste, na
podlagi sklepa župana ter po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
26. člen
Vzdrževanje križišč in križanj
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba občinske uprave za ceste.
27. člen
Vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami
Za vzdrževanje premostitve in podporne konstrukcije
nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad občinskimi
cestami, je pristojna služba občinske uprave za ceste.
28. člen
Vzdrževanje občinskih cest na mejnih prehodih
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu zagotavljajo upravljalci teh površin.
29. člen
Vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo RS za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljalca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.
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VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinske ceste
30. člen
Omejitve uporabe občinske ceste
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje cest in varnost prometa na njej (npr. posebna razmerja zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.
(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj petnajst dni prej, ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka te točke, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo, 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 pristojno službo
občinske uprave za ceste.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 50. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
31. člen
Varovalni pas ob občinski cesti
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
na ali ob občinski cesti in promet na njej, je ob teh cestah
varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena, ne glede
na lastništvo zemljišča.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste horizontalno širok:
– pri lokalnih cestah 6 m,
– pri javnih poteh 4 m.
(6) Določbe te točke se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti občine.
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32. člen
Napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi,
toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni
Občina Kungota, se smejo napeljati oziroma postavljati v
območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le
pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.
(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zahteva od upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izven ukrepov za zavarovanje te
ceste in prometa na njej. Stroške predstavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljalec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitve.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka te točke, če bi
vode in naprave ogrožale občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
33. člen
Dela na občinski cesti
(1) Prekopavanje in podkopavanje in druga dela na
občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka te točke ni potrebno,
če je s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenja
in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska
škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja cest. Upravljalec naprav in napeljav mora čimprej 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 upravljalec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
34. člen
Opravljanje del ob občinski cesti
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
35. člen
Izredni prevoz
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzije.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase in s prometnimi znaki.
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(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračil za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredni prevoz, ki se mora opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske uprave za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.
36. člen
Nadzor izrednih prevozov
(1) Največje dovoljenje osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policijo.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnje točke, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
37. člen
Spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, so
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih cestah, ter
le-te 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 objekta in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste.
38. člen
Priključki na občinsko cesto
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne službe občinske uprave za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji iz te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka te
točke.
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39. člen
Obvezna rekonstrukcija priključka
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.
40. člen
Ukinitev priključka
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
41. člen
Varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ko ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo
sodelovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov ter
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.
42. člen
Graditev žičniških naprav čez občinsko cesto
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe
občinske uprave za ceste.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.
43. člen
Izkoriščanje kamnin ob občinski cesti
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti ob občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.
(3) Investitor oziroma uporabnik, ki se ukvarja z izkoriščanjem kamnin in za transport uporablja občinske ceste je
dolžan plačevati odškodnino za prekomerno obremenitev
ceste. Višino in način odškodnine določa občinski svet na
predlog župana.
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44. člen
Omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu
občinske ceste
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročala spremembo vodostaje oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.
45. člen
Prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati vodo na cesto, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili in drugimi snovnimi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeke, odpadni ali drugi material ali predmete, če se s tem, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in druge
materiale ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali metati sneg, razsipati po cesti sipek material ali
kako drugače onesnaževati cesto;
13. puščati na cesti živali brez nadzora, napajati živali v
obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne ali
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druga dela tovora.
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46. člen
Naležne ploskve na kolesih vozil
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
47. člen
Obveznosti sosedov ob občinski cest
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snage na njihovo zemljišče.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode obcestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektom ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnost udeležencev v prometu.
(4) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti objekt v takšnem stanju in ga vzdrževati, da ne more povzročati nevarnosti prometa.
(5) Če obveznosti sosedje ob občinskih cestah ne
izpolnjujejo je občina (dolžna) pretečo nevarnost odstraniti
in storitev zaračunati lastniku oziroma uporabniku objekta.
2. Ukrepi za varstvo prometa
48. člen
Zapore 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 potrebno zaradi tega delno ali
popolnoma 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 katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi in
oddaji teh del.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se
lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne
ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se
lahko izjemoma izda tudi v primeru, da promet ni mogoče
preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven
prometnih konic.
49. člen
Izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste
(1) Dovoljenje za delno in popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste
pisno obvesti vse, ki so lahko po zakonu stranke v postopku, razen javnosti, ki jo mora obvestiti stranka, ki je zahtevala delno ali popolno zaporo občinske ceste. Dovoljenju mora biti priložena prometno-tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste. Navedeno dokumentacijo predlaga stranka ki
naproša za delno ali popolno zaporo občinske ceste.
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(2) O delnih in popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenje, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo občinske ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 20 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katere se predlaga delna ali popolna zapora ceste, zlasti če
se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem
večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med
povečanimi prometnimi obremenitvami cest.
(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 občinskih cestah.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
50. člen
Polje preglednosti
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto v ravnini (pregledni trikotnik) na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljanje predmetov in
naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost
občinske ceste ali želežniške proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista ovire odstraniti.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom. Lastnik je
upravičen do odškodnine.
(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 pristojne službe občinske uprave
za ceste iz 32. točke tega odloka.
51. člen
Prometna signalizacija na občinskih cestah
(1) Nova prometna signalizacija na občinskih cestah se
lahko uredi na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni občinski
upravni organ po predhodnem soglasju Občinskega sveta
občine Kungota, razen v primerih ko je le-ta urejena na
podlagi tehnične dokumentacije in dovoljenja za gradnjo,
obnovitvena dela ali rekonstrukcijo in v primerih iz 31. člena
tega odloka ter 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 pristojnih minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje
zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
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(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične ali druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s
sklepom. Pristojna služba občinske uprave za ceste ima
pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.
52. člen
Obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen
občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določajo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu ceste 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 začasnih transparentov preko občinske
ceste, izda na lokacijah, ki jih določijo pristojne strokovne
službe Občinske uprave občine Kungota. Transparenti in
nadcestne ovire morajo biti izobešeni tako, da je spodnji rob
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
53. člen
Opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnosti (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v prometu), mora v
skladu z določbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti
ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno
število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
54. člen
Pritožbeni organ
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.
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VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
55. člen
Opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira pristojni občinski inšpektor.
56. člen
Pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplomirani inženir gradbeništva, ali inženir gradbeništva in ki ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja
cest, ter opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in
izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v
družbeni upravi.
57. člen
Naloge inšpekcijskega nadzorstva
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima pod drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka te točke, je 15 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdana na podlagi 3., 5. in 8. točke
prvega odstavka te točke, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. člena prvega odstavka te točke, ko
je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnost
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeleženca v prometu, občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi,
da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v uporabnem postopku;
– pregledati listine, s katerim lahko ugotovi istovrstnost
osebe;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastniku vozil, podatke o lastniku zemljišč in
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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 je potrebna za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja
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 odredi po 5. členu prvega odstavka
te točke, mora občinski inšpektor za ceste, obvestiti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinske ceste ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka) ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
Prekrški
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT in odvisnosti od velikosti povzročene škode 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 ali druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objekti
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, določeni za
ta namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
(38. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi ali 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);
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9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope, ki bi lahko vplivale 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 podzemne vode in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravljala v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto, njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (46. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerimi
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti,
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);
16. ne obvesti, ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolne zapore ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);
19. postavlja nagrobno ali spominsko znamenje ob
občinski cesti ali brez soglasja postaviti 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);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
59. člen
Prekrški posameznikov
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnje teze.
60. člen
Kršitev obveznosti vzdrževanja ceste
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalca rednega vzdrževanja občinske
ceste:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogoča
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.
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61. člen
Kršitev obveznosti uskladitve del
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitorja objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorne osebe pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorja oziroma upravljalca drugih objektov in naprav ob cestnem telesu
zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek
24. člena).
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postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka te
teze, ki za svojo zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
67. člen
Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati dosedanja ureditev, ki je urejala to področje na območju Občine
Kungota.
68. člen
Začetek veljavnosti odloka
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-01/02/99
Kungota, dne 22. aprila 1999.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

62. člen
Večletni plan
Pristojna služba občinske uprave za ceste najkasneje
v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog
plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.
63. člen
Legalizacija priključkov
Investitorji in pravni nasledniki, ki so zgradili priključek
nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez podpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti
vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občinskem
upravnem organu za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku enega leta se uveljavijo ukrepi
iz 41. člena tega odloka.
64. člen
Namestitev snegolovov
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob
občinskih cestah, iz katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvah tega odloka.
65. člen
Prilagoditev neprometnih znakov
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
66. člen
Vpis v zemljiško knjigo
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem

LOŠKA DOLINA
4090.

Poslovnik Občinskega sveta občine Loška
dolina

Na podlagi 112. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Loška
dolina na seji dne 16. 9. 1999 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta občine Loška dolina
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta (v nadaljevanju:
svet) ter način uresničevanja pravic in obveznosti članov
občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
2. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan najpozneje 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče
njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo
skliče predsednik volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
3. člen
Prvo sejo sveta vodi župan, ki ima mandat do trenutka,
ko je potrjen mandat novega župana.
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Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje
tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.
4. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
5. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter
skladov, v katera so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.
6. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov novo komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA
1. Splošne določbe
7. člen
Pravice in obveznosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
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Člani občinskega sveta imajo pravico in obveznost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Lahko se udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati
pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu način in ukrepe za uresničevanje nalog občine;
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte, razen proračuna zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;
– odločati o predlogih splošnih aktov občine;
– predlagati uvrstitev zadev na dnevni red sej;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike;
– do povračila stroškov in dela plače skladno z zakonom in pravilnikom.
Član občinskega sveta mora varovati podatke zaupne
narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali
z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.
2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
8. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana, podžupana, tajnika in drugih občinskih organov obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.
Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.
9. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude pisno ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot
3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
Na seji se odgovarja na vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana
ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta.
Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled
dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan občine
oziroma njegov namestnik odgovori ustno ali pisno na
naslednji seji.
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Župan, podžupan ali tajnik lahko na vprašanja ali pobude odgovorijo pisno, pisno morajo odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom občinskega sveta s
sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.
10. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom
na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.
IV. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
11. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda in gradivom se pošlje članom najkasneje
7 dni pred dnem, določenim za sejo.
Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje tudi predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine.
12. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.
Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
lastno pobudo, mora pa jo sklicati na predlog delovnega
telesa sveta ali na zahtevo četrtine članov sveta.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v sedmih dneh od
predložitve pisnega obrazloženega predloga, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru predlagatelj sejo tudi vodi.
Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.
13. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.
14. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi
župan.
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Predlagatelji dnevnega reda so:
– člani občinskega sveta,
– župan,
– delovna telesa,
– 5% volivcev v občini.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za sprejem po hitrem postopku in odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Svet se odloči, ali se na dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h katerim
ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni
bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.
2. Potek seje
15. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov občinskega sveta je sklicatelju seje sporočil, da je
zadržan in se seje ne more udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
16. člen
Pred sprejemom dnevnega reda seje svet odloča o
potrditvi zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku
prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe sprejete, se v zapisnik vpišejo spremembe.
17. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga predlagatelj, se brez
razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda. To ne
velja za zadeve, ki so bile enkrat že umaknjene z dnevnega
reda.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
18. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
sprejetem vrstnem redu.
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali predlagatelj dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ 15 minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno.
Če župan ni predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delov-
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nega telesa občinskega sveta, ki je zadevo predhodno obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po 10 minut.
Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ 5 minut. Svet lahko glasuje, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot 15 minut.
Razpravljavec lahko o zadevi razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se mora nanašati na
obravnavano temo, sicer jo lahko predsedujoči zavrne. Replike smejo trajati največ 3 minute.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave na isto temo lahko trajajo le še po 3 minute.
19. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na
dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.
Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja.
O ugovoru odloči svet z glasovanjem brez razprave.
20. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju z glasovanjem brez razprave.
Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot 3 minute.
21. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
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Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznika ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
gradiv ali podatkov za nadaljevanje seje. Odmor lahko traja
največ 15 minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v
okviru posamezne točke največ dvakrat.
23. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave
ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na naslednjo sejo. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
3. Vzdrževanje reda na seji
24. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.
25. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
26. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če
govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.
Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.
27. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.
28. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje

22. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo v času od 15. 3.
do 15. 10. ob 19. uri, v času od 16. 10. do 14. 3. pa ob
18. uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne
trajajo več kot 3 ure.
Predsedujoči po 2 urah neprekinjenega dela odredi
15-minutni odmor.

29. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina
vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.
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Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.
30. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla “ZA” njen sprejem.
31. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene
pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali svetnik.
32. člen
Član občinskega sveta ima pred glasovanjem pravico
obrazložiti svoj glas. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ
dve minuti.
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
33. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo
“ZA” ali “PROTI” sprejemu predlagane odločitve.
34. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet
tako odloči na predlog predsedujočega ali svetnika.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA”, “PROTI” ali “NE GLASUJEM”.
35. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik oziroma župan.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom, ki ga uporablja občinski svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali
besedo “PROTI”.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
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redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.
Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
36. člen
Ko je glasovaje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma
pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog sprejet s predpisano večino
ali zavrnjen, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat
je imenovan oziroma izvoljen.
O rezultatih glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
37. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku
glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.O utemeljenosti ugovora odloča občinski svet z
javnim glasovanjem.
O ponovitvi glasovanja odloči svet na predlog člana, ki
ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog
predsedujočega.
5. Zapisnik seje občinskega sveta
38. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, predvsem pa:
– podatke o udeležbi na seji;
– dnevni red;
– povzetek razprav;
– predloge za glasovanje;
– izide glasovanja in sprejete sklepe.
Zapisniku je treba priložiti original ali kopijo gradiva, ki
je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.
Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih
sej občinskega sveta.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.
39. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magnetofonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov
občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega
seja je bila snemana.
Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.
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Član občinskega sveta, ki je prisostvoval seji in župan
imata pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi
v prostorih občinske uprave.
40. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne
narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.
O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
41. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse
spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve,
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je
bilo vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občinskega sveta.
6. Delovna telesa občinskega sveta
42. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije kot
svoja delovna telesa. Komisije občinskega sveta v okviru
svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in
aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
43. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s
statutom občine, so naslednje komisije:
– za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarna komisija,
– komisija za vloge in pritožbe,
– za kmetijstvo in gozdarstvo,
– za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja,
– za družbene dejavnosti,
– za proračun in finance,
– za gospodarstvo in razvoj.
44. člen
Komisije občinskega sveta (razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) imajo pet članov.
45. člen
Komisije so dolžne pripraviti mnenja in stališča o posameznem vprašanju najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta in jih pisno
posredovati županu, predsedujočemu seje ali predlagatelju.
Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora
komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
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46. člen
Statutarna komisija obravnava predlog statuta občine
in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma
dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet
sprejema v obliki predpisov in jih ne obravnavajo druge
komisije. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče
glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo,
zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti
z drugimi veljavnimi akti občine v primeru, da svet občine to
zahteva.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno
komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
47. člen
Komisija za vloge in pritožbe obravnava vloge, pritožbe
in predloge občanov in drugih, ki jih le-ti pošiljajo občinskemu svetu. Komisija tudi preverja utemeljenost vlog in pritožb
in daje predloge, kako naj se posamezna zadeva reši.Predlaga tudi ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
48. člen
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo obravnava vse
predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na
področju kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine.
Daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva in skupaj s
komisijo za komunalno ureditev, prostor in varovanje okolja
obravnava komunalne zadeve s področja podeželja. Komisija tudi obravnava del proračuna, ki se nanaša na delovno
področje komisije. O predlogih iz področja dela, ki jih župan
ali drugi predlagatelji občinskemu svetu predlagajo v sprejem, oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo lahko predlaga
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njene
pristojnosti na svojem področju dela.
49. člen
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju prostorskega planiranja in prostorskega razvoja. Obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi
objekti in napravami. Obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami. Ravno tako
obravnava varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred
hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov, varstvo pred
drugimi naravnimi nesrečami ter del proračuna, ki se nanaša
na področje dela komisije. O predlogih, ki jih župan ali drugi
predlagatelji občinskemu svetu predlagajo v sprejem, oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s
predlogom odločitve.
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njene pristojnosti na svojem področju dela.
50. člen
Komisija za družbene dejavnosti obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani
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v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda stališče s predlogom odločitve.
Komisija za družbene dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njene pristojnosti na področju družbenih dejavnosti.
51. člen
Komisija za proračun in finance obravnava proračun
občine in predlaga ukrepe, ki bi pomenili povečanje prihodkovne strani proračuna občine.
Komisija za proračun in finance lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem področju dela.
52. člen
Komisija za gospodarstvo obravnava in analizira stanje
gospodarstva v občini in predlaga ukrepe za spodbujanje
razvoja gospodarstva. Komisija obravnava tudi področje gospodarskih javnih služb v občini ter daje predloge in pobude
za urejanje tega področja. Obravnava razvoj malega gospodarstva in turizma v občini in predlaga ukrepe, ki bi omogočili razvoj teh področij ter obravnava del proračuna, ki se
nanaša na delovno področje komisije.
Komisija za gospodarstvo in razvoj lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem področju dela.
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Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.
58. člen
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
Predstavnikom javnega obveščanja se ne pošilja gradiv
in vabil za sejo delovnega telesa.
59. člen
Na sejo delovnega telesa so lahko vabljeni tajnik oziroma po njegovem pooblastilu strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki
organov in organizacij, zavodov, podjetij, društev in skladov,
katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
V. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe

53. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
54. člen
Člane komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih
članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, če
ta poslovnik za posamezno komisijo ne določa drugače.
Predsednika komisije imenuje občinski svet izmed svojih članov.
Članstvo v komisiji občinskega sveta ni združljivo s
članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
55. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana komisije občinskega sveta ali komisijo v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta ali delovnega telesa. Predlog novih kandidatov za člane komisij pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
do prve naslednje seje občinskega sveta.
56. člen
Občinski svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se
določi njihova sestava in naloge.
57. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu. Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo
dodeljenih zadev ali po sklepu občinskega sveta, na podlagi
dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

60. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z
zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.
Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.
61. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v
arhivu občinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka
62. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka, z obrazložitvami iz drugega odstavka tega člena, županu ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za
vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
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63. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega
sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga
odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
64. člen
Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta
najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri
bo obravnavan predlog odloka.
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
65. člen
V obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih, ki
zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah predloga odloka.
Stališča in sklepe, ki so bili sprejeti ob obravnavi osnutka odloka, se kot dopolnitev vnese v osnutek pred obravnavo predloga odloka.
Predlagatelj lahko predlaga umik odloka po končani
prvi fazi obravnave.
Če občinski svet po opravljeni razpravi o osnutku odloka meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
66. člen
Ob obravnavi predloga odloka razpravlja občinski svet
po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka.
Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu
predloga odloka, glasuje o predlogu odloka v celoti.
Predlagatelj odloka lahko predlaga umik predloga odloka po končani fazi obravnave odloka.
67. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali
pred samo sejo pred začetkom seje. Takšen amandma lahko predlaga župan, član občinskega sveta ali predlagatelj
odloka.
Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave amandma umakniti.
68. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če
zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih članov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
69. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.
O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.
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70. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova in katerih ne bo obravnaval.
3. Hitri in skrajšani postopek za sprejem odlokov
71. člen
Občinski svet lahko sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda.
Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
Utemeljen mora biti z izrednimi potrebami v občini ali pojavom naravnih nesreč.
72. člen
Občinski svet lahko sprejme odlok po skrajšanem postopku, kar pomeni, da bo na isti seji opravil obe obravnavi
odlokov.
Skrajšani postopek se uporablja pri obravnavi:
– manj zahtevnih sprememb in dopolnitev odlokov,
– prenehanju veljavnosti posameznih odlokov,
– uskladitvi odlokov z zakoni ali drugimi predpisi in
odločbami ustavnega sodišča.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Odločitev o odločanju o skrajšanem postopku ne more
biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih
članov sveta.
4. Postopek za sprejem proračuna
73. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.
74. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko
leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
30. 10. tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan občinskemu svetu proračun v šestih mesecih po začetku mandata.
Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.
Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo
občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine. Predstavitev ni časovno omejena. O predstavitvi ni razprave.
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75. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od
vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan, tajnik ali po njegovem pooblastilu
občinske uprave pojasnijo predlog proračuna občine.
Občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v desetih dneh po preteku roka iz
prejšnjega odstavka tega člena.
Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine, v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.
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Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava
in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za
hitri postopek za sprejem odloka.
83. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in
mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki.
5. Postopek za sprejem obvezne razlage

76. člen
V petih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko člani
občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo županu
pisne pripombe in predloge.
Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.
77. člen
Župan se najkasneje v petih dneh po preteku roka iz
prejšnjega člena opredeli do vloženih pripomb in predlogov
ter pripravi dopolnjen predlog proračuna občine ter skliče
sejo sveta občinskega sveta, na kateri se bo razpravljalo in
odločalo o sprejetju proračuna.
78. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
pred sejo občinskega sveta.
Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
79. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja
o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko najprej
župan, tajnik ali po njegovem pooblastilu predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži predlog proračuna občine.
Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je
vložil župan in šele nato o drugih amandmajih.
80. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.
81. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,
v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokovna služba pripravi predlog uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.
Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.
82. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v
katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.

84. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles
občinskega sveta ali predlagatelja splošnega akta.
Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi
predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v
postopek.
Občinski svet sprejema obvezno razlago po skrajšanem postopku.
6. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
85. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.
Tak splošni akt sprejema občinski svet po skrajšanem
postopku.
VI. VOLITVE IN IMENOVANJA
86. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki
jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno
glasovanje.
87. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.
Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.
88. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa
nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
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glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.
89. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi
pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
90. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste
kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se predlagajo novi kandidati,
o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.
2. Imenovanje podžupana – podžupanov
91. člen
Na predlog župana imenuje občinski svet podžupana
ali podžupane izmed svojih članov.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi
javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.
Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.
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stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.
VII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM
94. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, lahko določi župan za vsako zadevo, ki je na
dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi
odlokov ali drugih aktov sodelovali.
95. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o izvrševanju sklepov
sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev posameznega sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

3. Postopek za razrešitev
92. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom.
Če je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.
Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.
4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine
93. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo
pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-

VIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
96. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.
97. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti oziroma mu
svetnik ugovarja, prekine obravnavo točke dnevnega reda in
naloži statutarni komisiji, da pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarna komisija.
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Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarna komisija, odloči svet.
IX. KONČNA DOLOČBA
98. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega
poslovnika preneha veljati poslovnik, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 30/96.
Loška dolina, dne 16. septembra 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

MURSKA SOBOTA
4091.

Odlok o ustanovitvi lokalne turistične
organizacije

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), in 17. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni
svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 30. 9. 1999
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1. člen
Mestna občina Murska Sobota skupaj z občinami Moravske Toplice, Beltinci, Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Puconci, Rogašovci in
Šalovci ter ustanovitelji – pravnimi osebami, katerih dejavnost odločilno prispeva k razvoju turizma na območju občin
ustanoviteljic ustanovi za območje v tem členu navedenih
občin lokalno turistično organizacijo, v smislu 3. člena zakona o pospeševanju turizma, zaradi doseganja:
– usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe
območja v uvodu navedenih občin,
– izkoriščanja vseh naravnih danosti in etnoloških ter
kulturnih posebnosti območja,
– razširjanja turistične ponudbe in vključevanja turistično še ne dovolj razvitih območij,
– izboljševanja poslovnih rezultatov na področju turizma.
2. člen
Lokalna turistična organizacija se ustanovi v obliki gospodarskega interesnega združenja z naslednjimi bistvenimi
značilnostmi:
a) združenje opravlja dejavnosti v skladu s 3. členom
zakona o pospeševanju turizma, v okviru katerih zagotavlja
predvsem:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja občin ustanoviteljic,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe območja občin ustanoviteljic,
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– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene
promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom
društev, ki delujejo v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične
infrastrukture na območju občin ustanoviteljic,
b) organi združenja so skupščina, v kateri ima Mestna
občina Murska Sobota vsaj 15% glasov, nadzorni svet oziroma upravni odbor in uprava, ki je lahko eno ali več članska,
c) v skupščini mora biti zagotovljena sorazmerna zastopanost članstva,
d) brez posebnega soglasja, z vnaprej določeno večino glasov sodelujočih občin, ki bo opredeljena v pogodbi, ni
možna sprememba ustanovitve pogodbe, statusna sprememba ali prenehanje združenja,
e) Mestna občina Murska Sobota daje soglasje k vsakoletnemu sprejemu finančnega načrta združenja in obveznim članom združenja, v skladu s posebnim odlokom, predpiše članarino v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega
združenja v kateri se natančneje določijo dejavnosti, pravice
in dolžnosti članstva, financiranje, način upravljanja in druge
statusne značilnosti sklene župan Mestne občine Murska
Sobota.
4. člen
Mestna občina Murska Sobota bo za delovanje lokalne
turistične organizacije namenila del namenskih proračunskih sredstev iz naslova turistične takse oziroma druga sredstva v skladu z vsakoletnim proračunom občine, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek v višini 750.000 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33301-2/99
Murska Sobota, dne 30. septembra 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

4092.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 3., 4., 6. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in 1/96) ter 17. in 90. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni
svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 30. 9. 1999
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Murska Sobota

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/95 (v
nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka, ki glasi:
Na območju Mestne občine Murska Sobota se kot
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in
ostalih objektov in naprav,
– vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih javnih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v
lasti mestne občine,
– oskrba s toplotno energijo in plinifikacija,
– javna razsvetljava,
– plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
– urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebniške dejavnosti,
– deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija,
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo,
– upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje
sejemskih prireditev,
– vzdrževanje parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih
zelenih površin,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba
naselij s požarno vodo v javni rabi,
– urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanje parkiranja,
– varstvo pred požarom,
– druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki mestnega sveta.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na
celotnem območju Mestne občine Murska Sobota, razen če
ni z odloki o izvajanju posameznih javnih služb določeno
drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavlja z javnimi službami, je obvezna, razen, če zakon ali odlok o izvajanju posamezne javne službe ne določata drugače.
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka, ki glasi:
Kot javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom o izvajanju posamezne javne službe
ustanovi Mestna občina Murska Sobota, ob upoštevanju
pogojev, določenih z zakonom.
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka, ki glasi:
Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v
Mestni občini Murska Sobota so:
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s pitno vodo;
– objekti in naprave za ravnanje z komunalnimi odpadki
in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
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– občinske ceste in druge prometne javne površine,
hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi;
– kurilne naprave, dimni vodi in zračniki;
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s toplotno energijo in plinifikacijo;
– objekti, naprave in omrežja za javno razsvetljavo;
– objekti in naprave za plakatiranje in okraševanje mesta in naselij;
– pokopališki objekti in naprave;
– objekti za šport in rekreacijo;
– tržnice in drugi sejemski prostori;
– parki, nasadi, zelenice in druge zelene površine;
– omrežja in naprave za oskrbo industrijskih porabnikov z vodo ter požarno vodo v javni rabi;
– javna parkirišča;
– požarnovarnostni objekti.
Z odloki o izvajanju posameznih javnih služb se podrobneje opredelijo objekti in naprave ter omrežja, ki so
namenjeni za izvajanje javnih služb, uredijo pogoji in način
rabe teh objektov, ter uredijo druga vprašanja povezana s
temi objekti, napravami in omrežji.
5. člen
Spremeni se 7. člen odloka, ki glasi:
Izvajanje javne službe zagotovi mestna občina neposredno v okviru mestne uprave, z ustanavljanjem javnih
gospodarskih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena odloka, ki glasi:
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:
7. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen odloka, ki glasi:
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja izvajanje javnih služb z dajanjem koncesij pravni ali fizični osebi, ki je
registrirana za opravljanje dejavnosti iz 4. člena in ki izpolnjuje pogoje, kot jih določa koncesijski akt.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije se izbere na
podlagi javnega razpisa, oziroma brez javnega razpisa, kolikor je izvajanje te dejavnosti že zagotovljeno z drugo obliko
izvajanja javne službe, vendar jo je potrebno razširiti in tehnološko posodobiti.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi
z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi mestni
svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.
Po končanem postopku o izbiri koncesionarja odloči
mestna uprava Mestne občine Murska Sobota z upravno
odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo v skladu z zakonom.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan Mestne občine Murska Sobota v imenu
in za račun mestne občine.
Posamezna javna služba se lahko z odlokom o njenem
izvajanju neposredno prenese v opravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost, ali če to
narekujejo potrebe prebivalstva mestne občine. Tako javno
službo lahko opravlja zasebna, zadružna ali druga organizacijska oblika uporabnikov javnih dobrin sama, ali druga pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni vsi predpisani tehnični,
sanitarni in drugi standardi in normativi.
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Mestna občina zagotavlja izvajanje javnih služb tudi z
vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.).
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na
podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa ali izbora ter postopek v zvezi z
izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi mestni
svet v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku oblikuje mestna uprava mestne občine predlog za izbor in o njem odloči z upravno
odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora, ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo v skladu z zakonom.
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan v imenu in za račun mestne občine.
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko,
skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično
osebo.
8. člen
Spremeni se 10. člen odloka, ki glasi:
Dejavnosti iz 4. člena odloka se izvajajo na celotnem
območju mestne občine, razen dejavnosti iz desete, dvanajste, štirinajste in šestnajste alinee 4. člena odloka, ki se
lahko izvajajo v krajevnih skupnostih.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35202-14/99
Murska Sobota, dne 30. septembra 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

4093.

Odredba o razporeditvi delovnega časa v Mestni
upravi mestne občine Murska Sobota
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3. člen
Delovni čas v mestni upravi se razporedi tako, da traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 16. ure,
– v petek od 7. do 14. ure.
4. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– v ponedeljek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 15.30,
– v petek od 7.30 do 13.30.
5. člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena so uradne ure za
stranke v vložišču vsak dan, in sicer:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 16. ure,
– v petek od 7. do 14. ure.
6. člen
Blagajna mestne občine ima za stranke naslednji delovni čas:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 14.30,
– v sredo od 7. do 15.30,
– v petek od 7. do 13.30.
7. člen
Razporeditev delovnega časa mestne uprave mora biti
objavljena in na primeren način označena v poslovnih prostorih mestne uprave.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Občine
Murska Sobota (Uradne objave, št. 6/92).
9. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 08003-1/99
Murska Sobota, dne 1. oktobra 1999.

Na podlagi 6. člena uredbe o razporeditvi delovnega
časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) in
31. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/99) izdajam

ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v Mestni upravi
mestne občine Murska Sobota
1. člen
Ta odredba določa začetek in konec ter trajanje in
razporeditev delovnega časa ter čas za neposredno poslovanje s strankami v Mestni upravi mestne občine Murska
Sobota.
2. člen
Delovni čas v mestni upravi je razporejen na pet delovnih dni, in sicer: ponedeljek, torek, sredo, četrtek in
petek.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

4094.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
mestnega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) ter v skladu s 100.b
členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
30. 9. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
mestnega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini
Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja
plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki
pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Mestni
občini Murska Sobota.
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo
opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani
mestnega sveta, ter članom nadzornega odbora, volilne komisije in drugim občinskim organom pripadajo nagrade za
njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz drugega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani mestnega sveta, župan
in podžupan.
Člani mestnega 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 mestni svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Mestne
občine Murska Sobota, ki sodi v 3. skupino občin, določen
količnik osnovne plače v višini 8. Županu pripada funkcijski
dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo
v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana mestnega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačuje del plače članom mestnega sveta ter
nagrade članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani
mestnega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih
organov Mestne občine Murska Sobota.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.
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II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje v višini 38% plače župana.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno
oziroma 19% plače župana.
Mesečna plača podžupana vključuje tudi udeležbo na
sejah mestnega sveta in udeležbo na sejah drugih organov
in delovnih teles.
V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu
pripada plača, ki bi jo dobil župan.
6. člen
Del plače – nagrade v obliki sejnine za opravljanje
funkcije člana mestnega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu mestnega sveta določi
nagrada za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil,
in sicer za:
v višini % plače župana

– vodenje seje mestnega sveta
(po pooblastilu župana
ali zaradi nadomeščanja po zakonu)
– udeležbo na seji mestnega sveta
– predsedovanje seji delovnega
telesa mestnega sveta
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je

1,7%
4,3%
2,9%
1,5%.

S sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi procent za izračun dela plače oziroma nagrade člana mestnega
sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov mestnega sveta, ki jo vodi mestna
uprava. Podlaga za izplačilo je ugotovitveni sklep o potrditvi
mandatov članom mestnega sveta.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače – 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 del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo o plači oziroma delu plače župana in podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta.
Plača občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno, je pravica, ki mu pripada na podlagi sklenjenega
delovnega razmerja.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
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III. NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani
mestnega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
mestnega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača
za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo znaša 1,5% plače župana.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade. Nagrade ne smejo niti mesečno niti
letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji,
– predsedniku v višini 4,3% plače župana,
– članom v višini 2,9% plače župana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora, ki lahko znaša največ 6,4%
plače župana.
Višino nagrade za izvedbo posameznega nadzora določi v okviru zgoraj določene višine nadzorni odbor.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
mestna uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme mestni svet najkasneje v 15 dneh po razpisu
referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Mestne občine Murska Sobota. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
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Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor mestne uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in drugih prejemkov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače, nagrade in drugi prejemki, določeni v tem pravilniku, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje
do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba
za civilno zaščito, izdajateljskega odbora in članom drugih
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje mestni
svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v višini, kot pripada
članom mestnega sveta za vodenje sej delovnih teles.
Pravico do sejnine pridobi član, ki je prisoten na seji
organa ali delovnega telesa najmanj tričetrt časa porabljenega za sejo. Sejnina pripada tudi članom svetniške skupine,
ki so zaradi napovedane in obrazložene odsotnosti članov
svetniške skupine, katere člani so, odsotni pri obravnavi
posamezne točke dnevnega reda.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
plačah in drugih prejemkih funkcionarjev ter zunanjih članov
delovnih teles Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, št. 143-4/97, z dne 27. januarja 1998.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 11002-5/99
Murska Sobota, dne 30. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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PUCONCI
4095.

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 Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet
občine Puconci na seji dne 23. 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.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Puconci in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Puconci so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste v Občini Puconci so ceste v naseljih
in med naselji v Občini Puconci ter ceste med naselji v
Občini Puconci in naselji v sosednjih občinah.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Puconci na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
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(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti, 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 Puconci na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcija občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnje.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med kategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Puconci na predlog
župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno ali pa
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 Puconci na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(turistične in druge poti)
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge
poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki
so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem
odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
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tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Puconci.
12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Puconci na predlog
župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe potrebe občine in vodenja združene evidence o javnih
cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Puconci;
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– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu Občine Puconci.
(2) Občinski svet občine Puconci 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, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču
in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do
sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
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18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namen razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na lokalnih cestah morajo
biti zunaj vozišča.
(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov in v soglasju z inšpekcijo za ceste
ter policijo.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in
upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov 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 temeljev objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim predpisom 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.
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23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma 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) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.
(2) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije podpiše Občinski svet občine Puconci.
(3) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
(4) Pravice in obveznosti ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej; če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa, v prostoru gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest
kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
31. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
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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 neposredno v okviru
občinske uprave ali z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih
podjetij.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Puconci.
(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 Puconci na predlog
župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela
teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju
krajevne skupnosti. Občinski svet občine Puconci lahko
hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest,
potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in
določi odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje
občinskih cest je Občina Puconci subsidiarno odgovorna.
(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.
28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni organ za ceste.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali na nekategorizirano cesto, po kateri je
dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
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
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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, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih nesreč in podobno),
lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil
na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve
ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za ceste najmanj petnajst dni ter javnost
po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. 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 pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, se določi v skladu z določbo 52. 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
postavljanja kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.
(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. člena tega odloka.
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(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Puconci.
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 Puconci, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.
(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
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36. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojni občinski upravni organ za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.
37. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta služba odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje te dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugi pogoji rabe površin iz prejšnjega ostavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste.
39. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se
določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
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(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 pristojni občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(ukinitev priključka)
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo tega ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko
pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.
43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe
občinske uprave za ceste.
(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 celotnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
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(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.
45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost celotnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na 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 ter 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 snega ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati na bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
6. postaviti ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njen ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
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19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(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) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolome. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
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
občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na drugo občinsko cesto 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 drugo občinsko cesto, 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 pristojni občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.
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(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 od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
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 obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
51. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali z 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 karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje
preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni občinski
upravni organ za ceste v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojne službe občinske uprave za
ceste iz 32. člena tega odloka.
52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Puconci na predlog župana, razen v
primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
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(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s
sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno
vzdrževanje in odstranitev.
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. Pristojen
občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov i naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Puconci. 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 zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
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 pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.
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VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.
57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.
58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje prepisanih pogojev pri posegih
v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8.
točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
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– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in
policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
59. 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 ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (38. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39.
člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);
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9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope ali glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (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 poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46.
člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);
19. 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);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
60. 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.
61. 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 ne omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 27. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
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62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občinske uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 23. člena).
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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.
68. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati oziroma
se ne uporablja odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih
na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave pomurskih občin, št. 1/83, 15/87, 5/88).
69. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-9/99
Puconci, dne 23. septembra 1999.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

63. člen
(večletni plan)
Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12.
člena tega odloka.
64. 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 pristojnemu
občinskemu upravnemu organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 40. člena tega odloka.
65. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
66. člen
(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
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
67. 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

RIBNICA NA POHORJU
4096.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Podvelka-Ribnica za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS in 56/98)
in 21. člena statuta Občine Podvelka-Ribnica (MUV, št.
4/95) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na
5. redni seji dne 16. 4. 1999 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Podvelka-Ribnica za leto 1998
1. člen
Svet občine Ribnica na Pohorju sprejme zaključni račun proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998, ki
obsega sredstva proračuna in stanovanjskega sklada in vire
rezerv.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998 znašajo:
– skupni prihodki
299,911.607,84 SIT,
– skupni odhodki
297,821.410,21 SIT,
– presežek prihodkov
2,090.197,63 SIT.
Presežek prihodkov nad odhodki znaša v letu 1998 v
višini 2,090.197,63 SIT se prenese v celoti v leto 1999 za
tekoče namene.
3. člen
Sredstva rezerv Občine Podvelka-Ribnica znašajo po
zaključnem računu za leto 1998 1,602.639,82 SIT in se
prenesejo v celoti kot rezerva proračuna v leto 1999.
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
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Št.

5. člen
Ta odlok začne veljati dne 16. 4. 1999 in se objavi v
Uradnem listu RS.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora županja obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembe občinskega proračuna.
7. člen
Odredbodajalec proračuna je županja.

Št. 40303-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 17. septembra 1999.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

4097.
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Odlok o proračunu Občine Ribnica na Pohorju
za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 97. člena statuta Občine
Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski
svet občine Ribnica na Pohorju na 9. seji dne 30. 9. 1999
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ribnica na Pohorju
za leto 1999

8. člen
Županja občine je pooblaščena, da odloča o:
– uporabi sredstev rezerv Občine Ribnica na Pohorju,
–uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
–začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 40302-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 30. septembra 1999.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

1. člen
S proračunom Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999
(v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo
sredstva za financiranje javne porabe v Občini Ribnica na
Pohorju v letu 1999.
2. člen
Proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:

SLOVENJ GRADEC
4098.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne
občine Slovenj Gradec

v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki
2. Odhodki
3. Presežek
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja

106,713.228
106,713.228
0

3. člen
V rezerve Občine Ribnica na Pohorju se izloči 0,5%
skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot mesečna akontacija, vendar v odvisnosti od
zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim
odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
6. člen
Županja lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.

Na podlagi 4., 7. in 35. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94 in 14/95), 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je
Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 14. 9.
1999 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine
Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pogoje in način oskrbe z vodo, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi z vodo iz
javnega vodovodnega omrežja ter pravice in obveznosti uporabnikov in upravljalcev javnih vodovodnih sistemov v zvezi z
dobavo in odjemom vode iz javnega vodovodnega omrežja.
2. člen
Javni vodovodni sistem je primarno in sekundarno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, določenimi s tem odlokom, ki oskrbujejo uporabnike s pitno
vodo.
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3. člen
Uporabniki pitne vode so fizične in pravne osebe, ki
uporabljajo vodo iz vodovodnega omrežja.
4. člen
Upravljalec objektov in naprav javnih vodovodnih sistemov, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Javno
komunalno podjetje Slovenj Gradec. Upravljalec mora biti
tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje
te dejavnosti.
Javne vodooskrbne sisteme, ki so v privatni lasti, upravljajo vodovodni odbori, ki se registrirajo kot pravne osebe in
izpolnjujejo pogoje, ki jih predpisuje pravilnik o zdravstveni
ustreznosti pitne vode. Vodovodni odbori se lahko odločijo,
da vodovodne sisteme prenesejo v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Slovenj Gradec.
5. člen
Upravljalci javnih vodovodnih sistemov upravljajo vodovodne sisteme, ki jih napajajo vodni viri našteti v 2. členu
odloka o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Ostala območja Mestne občine Slovenj
Gradec se oskrbujejo iz individualnih vodovodnih sistemov.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV
6. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
a) primarno vodovodno omrežje in naprave:
– vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja in naprave
za bogatenje podtalnice, ki služijo za oskrbovanje stanovanjskih, industrijskih, turističnih ali drugih območij,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,
– vodohrani in razbremenilniki,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi,
turističnimi območji in manjšimi naselji);
b) sekundarno vodovodno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključitev uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko ali turistično območje ali manjše naselje),
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno
hidrantno omrežje),
– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrežju.
7. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje,
ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno mesto;
2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim in primarnim omrežjem, preko katere je oskrbavan samo en objekt, oziroma
obračunski vodomer, ter obračunskim vodomerom, vključno s priključnimi ventili in pripadajočo garnituro,
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje in dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno,
požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrvanje, mehčanje in dezinfekcijo vode ter drugi objekti in naprave, ki so
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nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno
dogovorjenim mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njim
upravlja in razpolaga in so zgrajene na osnovi dovoljenja za
gradnjo objekta.
8. člen
Upravljalec vodovodnega omrežja je dolžan voditi kataster vodovodnega omrežja, ki mora vsebovati seznam in
lego objektov in naprav upravljalca. Dolžan je tudi voditi
register vodovodnih priključkov in hidrantnih mest. Izvod
dokumentacije se hrani tudi na Upravi za gospodarske javne
službe Mestne občine Slovenj Gradec.
9. člen
Naprave in objekti upravljalca se glede na namen rabe
delijo na:
– naprave in objekte skupne rabe,
– naprave in objekte individualne rabe.
Naprave in objekti skupne rabe so:
– naprave in objekti za oskrbo naselij s požarno vodo v
javni rabi,
– vodovodna omrežja za vzdrževanje javnih površin.
Naprave in objekti individualne rabe so vsi ostali objekti
in naprave.
Stroški vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov
skupne rabe se krijejo iz proračuna Mestne občine Slovenj
Gradec.
III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE
10. člen
Pred priključitvijo na vodovodno omrežje si mora uporabnik pridobiti soglasje lastnika vodovoda oziroma po pooblastilu lastnika od upravljalca vodovodnega omrežja, ki priključitev tudi izvede.
Soglasje se izda k:
– prostorsko izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasni priključek,
– priključitvi.
11. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz
prejšnjega člena in pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in predvideno odvajanje odpadnih voda;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni vodovod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek oziroma sodna odločitev, ki nadomesti
soglasje;
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c) soglasje za priključitev, če ni bilo v takem smislu že
izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– načrt strojne vodovodne napeljave,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi
komunalnimi vodi,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
– potrdilo o strokovno izvedeni vodovodni instalaciji
(potrdilo o tlačnem preizkusu in dezinfekciji instalacije);
č) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe, ki so bile
zgrajene pred 1967 letom se uporablja c) točka tega člena,
pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo
izdano.
Kolikor gre za postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja po upravnem postopku »enotno gradbeno dovoljenje« potem soglasje k lokacijski dokumentaciji pod točko a)
nadomesti tisto, ki je vpisano pod točko b).

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,
je upravljalec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in
pogojih, pod katerimi je priključitev možna.
Po priključitvi se uporabnik vpiše v evidenco uporabnikov, ki jo vodi upravljalec vodovodnega omrežja.

12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,
lahko pa ima objekt tudi več priključkov. Za objekte v katerih
se opravlja pridobitvena dejavnost je obvezen poseben priključek.
Upravljalec vodovodnega omrežja je dolžan dopustiti
priključitev v obliki in po postopku, ki je podrobneje opredeljen v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih
objektov in naprav, če je uporabnik izpolnil vse pogoje soglasij, poravnal vse obveznosti in plačal komunalni prispevek, v primeru priključitve na javno vodovodno omrežje, ki je
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec oziroma plačal sorazmerni delež za obstoječo infrastrukturo, če je upravljalec
vodovodnega omrežja vaški vodovodni odbor.
Sekundarno omrežje, ki je priključeno na primarni del
javnega vodovodnega omrežja in, ki so ga zgradili uporabniki, ki so bili zaradi tega oproščeni dela plačila komunalnega
prispevka, se brezplačno prenese v last občine ter v upravljanje upravljalca javnega vodovodnega omrežja.

17. člen
Spremembo dimenzije priključka, trase, merilnega mesta priključka, izvedbo dodatnega priključka ali ukinitev priključka in zahtevo za povečan odvzem pitne vode se obravnava na enak način kot za nov vodovodni priključek (10. in
11. člen tega odloka).

13. člen
Za priključitev obstoječe zgradbe na vodovodno omrežje mora uporabnik od lastnika vodovoda oziroma od upravljalca, ki si pridobi pooblastilo lastnika, pridobiti soglasje za
priključitev na vodovodno omrežje.
Lastnik vodovodnega omrežja je dolžan dopustiti priključitev na vodovodno omrežje, če uporabnik vloži zahtevek in to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in
zmogljivosti vodovodnega omrežja, na katerega se uporabnik priključuje.
Pogoj za priključitev na javno vodovodno omrežje je v
skladu s predpisi urejeno odvajanje odpadnih voda.
Upravljalec je dolžan izvesti vodovodni priključek najkasneje v tridesetih dneh, če je uporabnik izpolnil vse pogoje
določene s soglasji, če poravna vse obveznosti iz naslova
minulih vlaganj in predloži vso potrebno dokumentacijo.
Stroški izvedbe priključka bremenijo uporabnika.

14. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi prostor za vodomer v skladu z veljavnimi zdravstveno-tehničnimi predpisi ter pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in
naprav. Prostor, kjer je vgrajen vodomer, mora biti vedno
dostopen delavcu upravljalca.
15. člen
Vodovodni priključek je del objekta in je last uporabnika.
Priključek je lahko stalen ali začasen. Mesec dni pred
ukinitvijo začasnega priključka mora upravljalec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega vodovodnega priključka.
16. člen
V primeru, da na območju, na katerem želi uporabnik
pridobiti vodovodni priključek, ni kanalizacijskega omrežja,
sme lastnik izdati soglasje le, če je v lokacijski dokumentaciji zajet tudi lasten objekt za čiščenje odplak.

18. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih
lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasje upravljalca.
19. člen
Objekti vodovodnega omrežja ter internega vodovodnega priključka, morajo biti vedno dostopni.
20. člen
V primeru odjave priključka na vodovodno omrežje, se
ta prekine na odcepu iz primarnega voda zunaj stavbe.
Uporabnik odjavo priključka posreduje upravljalcu pisno.
Izvedbo prekinitve priključka izvrši upravljalec na stroške
uporabnika.
21. člen
Gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja lahko izvaja za to usposobljen izvajalec, razen neposredne
priključitve na vodovodno omrežje, ki jo lahko izvede le
upravljalec na stroške uporabnika. Upravljalec nadzira gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja.
22. člen
Upravljalec vodovodnega omrežja mora skrbeti, da
pooblaščena organizacija opravi kontrolo oziroma analizo
pitne vode na stroške uporabnikov v skladu s predpisano
zakonodajo.
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IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV
V UPRAVLJANJE

23. člen
Uporabniki privatnega vodovodnega omrežja lahko na
podlagi predhodnega sklepa Sveta Mestne občine Slovenj
Gradec s pogodbo prenesejo upravljanje vodovodnega sistema na upravljalca javnih vodovodnih sistemov Mestne
občine Slovenj Gradec.
Vsi upravljalci privatnih vodovodnih sistemov, ki se v
roku enega leta od veljavnosti tega odloka ne registrirajo kot
pravne osebe in izpolnijo predpisane pogoje, izgubijo pravico nad upravljanjem teh sistemov.
Privatne vodovodne sisteme prevzame Mestna občina
Slovenj Gradec v last in upravljanje, pri čemer upravljalec
tako prevzetih vodovodnih sistemov najprej ugotovi evidenco priključkov, kataster objektov in naprav in ostale elemente vodovodnega omrežja. Nato ovrednoti stanje vodovodnega omrežja in stroške povezane s prevzemom, ugotovi izstrošenost vodovodnega omrežja in potrebna vlaganja za
sanacijo v skladu z določili, določenimi s tehničnimi predpisi. V nadaljnjem postopku vgradi vsem uporabnikom vodomere na njihove stroške.
24. člen
Vsem uporabnikom tako prevzetih vodovodov se pri
izračunu cene vode upoštevajo minula vlagnja tako, da se
cena zniža za obdobje neamortiziranih minulih vlaganj.
25. člen
Za tako prevzete vodovode Mestna občina Slovenj Gradec naroči izdelavo vse potrebne dokumentacije, da lahko
upravljalec nemoteno opravi prevzem in sanacijo vodovodnega omrežja.
V primeru, da je na prevzetem vodovodnem omrežju
potrebno izvesti takojšno sanacijo še pred predajo vodovoda upravljalcu, Svet Mestne občine Slovenj Gradec določi
uporabnikom dolžnost financiranja sanacije v obsegu, ki je
nujno potreben za izpolnjevanje predpisanih pogojev za oskrbo s pitno vodo.
26. člen
Postopek prevzema se opravi z aktom o prevzemu v
obliki dogovora med vodovodnim odborom in Mestno občino Slovenj Gradec, v primeru neprostovoljnega prevzema
pa na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Slovenj Gradec.
27. člen
Gradnja vodovodnih objektov in naprav ter prevzem v
upravljanje se izvede po naslednjem postopku:
1. bodoči upravljalec izda mnenje k lokacijski dokumentaciji in k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;
2. gradnjo nadzira strokovno usposobljena organizacija;
3. bodoči upravljalec izvaja dodatni nadzor nad izvajanjem del, ki obsega predvsem preverjenje izpolnjevanja pogojev izdanih mnenj in soglasij, tega odloka in tehničnega
pravilnika;
4. po končani gradnji investitor organizira tehnični pregled objekta in pridobi uporabno dovoljenje;
5. upravljalec prevzame objekte v upravljanje na osnovi
primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil pogoje iz
alinei od ena do štiri in predložil bodočemu upravljalcu ustrezno tehnično dokumentacijo, projekt izvedenih del, evidenco elementov na vodu, vrednost osnovnih sredstev, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega vira, navodila za obratovanje objektov;
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6. investitor je dolžan predati zgrajeni objekt upravljalcu najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
V. UPORABA VODOVODNEGA OMREŽJA
28. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz vodovodnega
omrežja samo na način, ki ne povzroča poslabšanja pogojev
oskrbe z vodo drugih uporabnikov, priključenih na vodovodno omrežje oziroma, če ne poslabša kakovosti vode v samem vodovodnem omrežju.
29. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz vodovodnega
omrežja in hkrati iz lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna napeljava na vodovodno omrežje in lastni
vodni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli povezave.
VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
30. člen
Količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja se
meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode
lahko upravljalec sklene pogodbo o meritvi dobavljene vode
in plačilnih pogojih.
V primeru, kadar meritev ni možna, sklene upravljalec z
uporabnikom posebno pogodbo o pavšalnem odjemu.
Za pavšalni odjem pri porabi pitne vode v gospodinjstvu se za enoto vzame 5m3 na osebo na mesec.
31. člen
Obračunski vodomer namesti upravljalec vodovodnega
omrežja vsakemu uporabniku.
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljalec samostojno skladno s projektom in določili tehničnega pravilnika. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati
obračunskega vodomera, niti odstaniti plombe.
Stroški prve nabave in namestitve vodomera bremenijo
porabnika.
32. člen
Vodomeri na interni napeljavi, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi stroškov.
Upravljalec vodovoda teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne
uporablja za obračun vode. Osnova za obračun je stanje
obračunskega vodomera na dan odčitka.
33. člen
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan s strani pristojnega organa.
Stroške kontrole, popravila in zamenjave vodomerov
plača uporabnik upravljalcu vodovoda z vzdrževalnino – števnino, ki je odvisna od dimenzije oziroma velikosti priključka,
kar pa se natančneje opredeli v pravilniku.
Upravljalec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne preglede.
34. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljalca za vzdrževanje, redne preglede
in odčitke vodomera.
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35. člen
Stroški okvar, ki so nastali na priključku ali vodomeru
po krivdi lastnika objekta ali uporabnika, bremenijo uporabnika.
36. člen
Uporabnik ima poleg rednih pregledov vodomera skladno s 33. členom tega odloka pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera.
Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa in menjave upravljalec vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
37. člen
Količina porabljene ali odvedene vode se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku na obračunskem vodomeru.
V primeru, da upravljalec ugotovi, da je obračunski
vodomer v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati
vodomera, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi
zadnjega obračunskega obdobja, vendar je potrebno okvaro odpraviti najkasneje v roku enega meseca, v nasprotnem
primeru se prične obračunavati dvojna cena vode.
Kolikor pa upravljalec ugotovi nedovoljen način odvzema vode, upravljalec takoj prekine dotok vode, kolikor to ni
mogoče, se prične obračunavati desetkratna cena vode.
38. člen
Upravljalec mesečno zaračunava porabljeno vodo v
obliki akontacije, ki jo določi na osnovi povprečne porabe
vode v zadnjem obračunskem obdobju. Najmanj enkrat letno oziroma ob odčitku vodomera ali ob spremembi cene
vode opravi upravljalec obračun porabljene vode za vsakega
uporabnika.
39. člen
Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 200 m3 vode na
mesec, opravi upravljalec odčitavanje vodomera praviloma
enkrat letno z upoštevanjem odčitka ob zamenjavi vodomera. Ob spremembi cene vode mora upravljalec odčitati vodomer in opraviti obračun porabljene vode do tega datuma.
Upravljalec je dolžan objaviti spremembo cene vode na krajevno običajen način.
40. člen
Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 200 m3 vode na
mesec, opravi upravljalec odčitavanje vodomera vsak mesec z upoštevanjem odčitkov ob spremembi cene vode in
ob zamenjavi vodomera.
Račun se izstavlja po dejanski porabi, zabeleženi na
vodomeru.
41. člen
Na osnovi predvidene ali dejansko porabljene količine
vode in veljavnih cen upravljalec zaračuna uporabniku vodarino, če je priključen na vodovodno omrežje.
42. člen
V primeru, če je v objektu več uporabnikov vode iz
istega priključka, le ti določijo z medsebojnim sporazumom
pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za
porabljeno vodo. O medsebojnem sporazumu obvestijo
upravljalca najkasneje v roku enega meseca po sprejetju
tega odloka.
Uporabnikom, ki v takem primeru ne poravnavajo obveznosti plačevanja računov za porabljeno vodo, upravljalec na
njihove stroške vgradi njihov lastni priključek z vodomerom.
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Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim porabnikom iz prejšnjega odstavka ni obveza upravljalca.
Če so v objektu uporabniki, ki plačujejo različno tarifo
vode, si morajo takšni uporabniki nabaviti vsak svoj glavni
obračunski vodomer. Če to ni možno, se uporabniki sporazumno dogovorijo o razdelitvi porabljene vode in o tem
pisno obvestijo upravljalca najkasneje v roku enega meseca
po priključitvi na vodovodno omrežje oziroma po veljavnosti
tega odloka.
43. člen
Uporabnik je dolžan račun poravnati v zakonitem roku
od datuma izstavitve računa.
Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko v
osmih dneh od prejema računa pri upravljalcu vloži pisni
ugovor. Ugovor na račun ne zadrži plačila. Upravljalec je
dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku enega
meseca in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Če
uporabnik računa ne poravna niti v sedmih dneh po pisnem
odgovoru, se mu izda pisni opomin. Kolikor tudi tokrat uporabnik računa ne poravna, se mu sedmi dan po prejemu
opomina prekine dobava vode.
Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljalec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.
44. člen
V primerih, ko pride zaradi daljšega sušnega obdobja
do motnje preskrbe z vodo, lokalna skupnost regresira stroške prevozov pitne vode v višini 50 odstotkov.
Lokalna skupnost se za vsak primer pomanjkanja vode
posebej dogovori z izvajalsko organizacijo.
VII. OMEJITVE IN PREKINITVE DOBAVE VODE
45. člen
Upravljalec ima pravico brez povračila škode prekiniti
dobavo vode za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del ali za
čas odprave neprevidljivih okvar na objektih in napravah vodovodnega omrežja, vendar mora o času trajanja prekinitve dobave vode vsaj eno uro pred prekinitvijo obvestiti uporabnike
neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja.
46. člen
V primerih višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare na objektih in podobno, ima upravljalec pravico brez povračila
škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa o tem
obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti
ukrepov za navedene primere.
47. člen
Upravljalec lahko brez objave prekine dobavo vode v
naslednjih primerih:
1. če stanje interne vodovodne napeljave ali vodomernega mesta ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto
vode,
2. če priključek na vodovodno omrežje ni izveden v
skladu s soglasjem upravljalca ali je izveden brez soglasja
upravljalca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanja v določenenem roku, ki ga postavi
upravljalec,
4. če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo in če
razširi svojo lastno napeljavo,
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5. če uporabnik onemogoči delavcu upravljalca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantnih ventilih ali omaricah ali
kako drugače spremeni izvedbo priključka,
7. če uporabnik krši omejitve pri varčevanju z vodo,
8. če uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča
nevarnost za zdravstveno ustreznost pitne vode,
9. če uporabnik ravna v nasprotju s tehničnim pravilnikom,
10. če je namestitev vodomera možna, uporabnik pa
ga ne namesti skladno z 31. členom tega odloka,
11. če uporabnik ne plača računa niti v sedmih dneh
po izstavitvi pisnega opomina,
12. če uporabniki v večnamenskem ali večstanovanjskem objektu skladno z 42. členom tega odloka upravljalcu
ne sporočijo pravne ali fizične osebe, ki prejema ali plačuje
račune.
Dobava vode se prekine za čas, dokler ni opravljen
vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve
in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali
kot posledica ravnanja uporabnika.
Upravljalec lahko prekine dobavo vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev.
Uporabnik dobave vode do lastnega ali do sosedovega
objekta brez soglasja upravljalca ne sme prekiniti.
Stroški, ki se pojavijo v točkah od 1 do 12 tega odloka,
se obračunajo uporabniku.
VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV IN UPORABNIKOV
48. člen
Upravljalec ima pri preskrbi z vodo naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave,
3. vzdržuje in obnavlja vodovodne priključke na stroške uporabnika,
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
5. obvešča uporabnike o ukrepih in času njihovega
trajanja ob prekinitvah dobave vode neposredno ali preko
javnega obveščanja,
6. vodi kataster objektov in naprav javnega vodovoda,
7. po pooblastilu lastnika vodovoda izdaja soglasja za
priključitev in omogoča priključitev na vodovodno omrežje,
8. kontrolira ustreznost interne instalacije pred priklopom na vodovodno omrežje,
9. sistematično pregleduje vodovodno omrežje s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
10. ravna skladno z določbami tehničnega pravilnika,
11. po naročilu pristojne občinske službe skrbi za brezhibnost in vzdrževanje požarnega omrežja in hidrantov,
12. redno zagotavlja kontrolo kakovosti pitne vode
skladno z veljavnimi predpisi,
13. opravi pregled interne instalacije in kontrolo kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan utemeljen
sum, da je voda neustrezna,
14. redno odčitanje vodomere in skrbi za obračun porabljene vode,
15. izdeluje plane vzdrževanja za objekte in naprave za
oskrbo z vodo ter skrbi za izgradnjo ustreznih objektov,
16. nadzira gradnjo objektov in naprav vodovodnega
omrežja pred prevzemom v upravljanje skladno s 27. členom tega odloka,
17. organizira dobavo vode v primeru višje sile. O nastopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,
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18. meri količine načrpane vode na lastnih zajetjih.
49. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo vodovodno instalacijo, vodomerni
jašek ali nišo in interno hidrantno omrežje,
2. upravljalcu omogočajo pregled interne vodovodne
instalacije in internega omrežja,
3. omogačajo upravljavcu dostop do obračunskega vodomera,
4. ščitijo obračunski vodomer pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami,
5. kontrolirajo stvarno porabo vode z dovoljeno porabo
ob priključitvi in povprečno porabo vode,
6. skrbijo za dostopnost zasuna na lastnem vodovodnem priključku,
7. pisno obvestijo upravljalca o lastninski spremembi
priključka na javni vodovod,
8. redno plačujejo prejete račune za oskrbo z vodo in
odvajanje ter čiščenje odpadnih voda,
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun preko skupnega obračunskega vodomera,
10. takoj javljajo vse okvare in nepravilnosti na vodovodnem omrežju,
11. upoštevajo varčevalne in ostale ukrepe v primeru
višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
12. pridobijo soglasje upravljalca pri predelavi interne
vodovodne instalacije.
50. člen
Pred pričetkom del si mora investitor pri upravljalcu
vodovodnega omrežja pridobiti podatke o trasi vodovodnega omrežja in soglasje za izvajanje predvidenih del, v katerem so podani pogoji za posege na področju trase.
51. člen
Investitor del mora pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in trgov vzpostaviti vodovodno omrežje ter naprave v prvotno stanje. Vsa dela se opravijo pod nadzorom
upravljalca.
Upravljalci drugih omrežij in naprav (elektro, telefon,
plinovod, toplovod...) morajo pri upravljanju del na svojih
objektih in napravah zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje ter naprave nepoškodovane.
V primeru poškodbe morajo na svoje stroške naročiti
popravilo upravljalcu in povrniti povzročeno škodo.
52. člen
Lastnik vodovodnega omrežja je dolžan upravljalcu povrniti stroške odprave posledic na vodovodnem omrežju, ki
so nastali kot posledica višje sile.
IX. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
53. člen
Hidranti na vodovodnem omrežju služijo požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni ter v brezhibnem stanju.
54. člen
Brez soglasja upravljalca vodovodnega omrežja se sme
iz hidrantov odvzemati vodo le za gašenje požarov in odstranjevanje posledic drugih elementarnih nesreč.
V teh primerih mora uporabnik hidranta takoj oziroma
najkasneje v roku treh dni pisno javiti upravljalcu kraj uporabe vode iz hidranta, čas odvzema vode iz hidranta in morebitne pomanjkljivosti, ki jih je uporabnik opazil ob uporabi
hidranta.
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55. člen
Izjemoma, je s predhodno privolitvijo upravljalca, dovoljen odvzem vode iz hidranta i za škropljenje in pranje cest,
ulic in trgov, zalivanje parkov ter javnih nasadov, za utrjevanje cestišč ter pri drugih podobnih gradbenih delih za javne
prireditve in za polnjenje cistern za prevoz vode.
Za odvzem vode, opisan v prvem odstavku tega člena,
se mora pred nameravanim odvzemom skleniti pogodba
med uporabnikom hidranta in upravljalcem, v katerem se
določijo pogoji odvzema in plačilo porabljene vode.
Vsak uporabnik, ki skladno s prvim odstavkom tega
člena, uporablja vodo iz hidranta na vodovodnem omrežju,
mora imeti lasten tehnično brezhiben hidrantni nastavek z
vodomerom, ki je registriran pri upravljalcu vodovoda.
Uporabnik hidranta mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru trpi vse
posledice in stroške, ki nastanejo zaradi okvare hidranta.
Dolžan je kriti tudi stroške, ki nastanejo zaradi okvare
hidranta. Dolžan je kriti tudi stroške popravila hidranta.
56. člen
Za uporabo hidrantov na internem omrežju, ki se napajajo iz omrežja mimo vodomera veljajo določbe 54. in 55.
člena tega odloka.
Porabnik je dolžan zagotoviti pooblaščenim delavcem
upravljalca dostop do takih hidrantov.
X. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 SIT se
kaznuje upravljalec ter prav tako pooblaščenec za manjša
vodovodna omrežja, če:
1. ne dopusti priključitve kot to določata 12. in 13.
člen,
2. ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 12.,13. in 48. člena,
3. neopravičeno omejuje porabo vode (13. člen),
4. prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila
uporabnikom (47. člen),
5. ne ravna v skladu z 48. členom,
6. ne pripravi tehničnega pravilnika v skladu s 60. členom,
7. z denarno kaznijo od 30.000 do 60.000 SIT se
kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljalca.
58. člen
Z denarno kaznijo 50.000 do 250.000 SIT se kaznuje
uporabnik – pravna oseba, če:
1. se priključi na vodovodno omrežje brez soglasja
upravljalca oziroma pooblaščenca (za manjša vodovodna
omrežja) in krši določila 13., 14., 37. in 49. člena,
2. odstrani brez privolitve upravljalca plombo na vodomeru, hidrantnih ventilih ali hidrantni omarici ali kako drugače spremeni izvedbo priključka (17. člen),
3. krši določila 18., 28. in 29. člena,
4. ne vgradi vodomera, ali zanj ne skrbi ali na vodomeru ni mogoče opraviti odčitka (31., 37. člen),
5. ne izpolnjuje obveznosti iz 42. člena,
6. ne izpolnjuje obveznosti iz 49. člena,
7. odvzema vodo iz hidrantov v nasprotju s 53. členom,
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ter prav tako uporabnik –
fizična oseba z denarno kaznijo od 30.000 do 60.000 SIT.
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59. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 SIT se
kaznuje tudi investitor, če:
1. ravna v nasprotju z 49. in 50. členom tega odloka.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Sezname vodnih odborov ter uporabnikov posameznega vodovodnega omrežja morajo uporabniki oziroma predstavniki uporabnikov dostaviti pristojnemu občinskemu organu najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju tega
odloka.
61. člen
Upravljalec javnega vodovodnega omrežja, ki je v lasti
občine in uporabniki tega omrežja se morajo zahtevam tega
odloka prilagoditi najkasneje v roku enega leta po objavi
tega odloka v uradnem listu.
62. člen
Upravljalci privatnih lokalnih vodovodnih sistemov se
morajo v roku enega leta od veljavnosti tega odloka registrirati kot pravne osebe in izpolniti predpisane pogoje.
63. člen
Upravljalec vodovodnega omrežja, ki je v lasti občine,
je dolžan v roku šestih mesecev po objavi tega odloka v
uradnem listu predložiti Svetu Mestne občine Slovenj Gradec v obravnavo in sprejem pravilnik o tehnični izvedbi in
uporabi objektov in naprav vodovodnega omrežja.
64. člen
Vodomeri, ki jih imajo za merjenje porabe vode podjetja in ustanove in z njimi ni upravljal upravljalec vodovodnega omrežja, ki je v lasti občine, jih morajo pregledane in
veljavno žigosane od pristojnega organa, predati najkasneje v roku enega leta po sprejetju tega odloka v upravljanje
upravljalcu, ki jim potem za njihovo vzdrževanje zaračuna
števnino.
65. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka
opravlja komunalna inšpekcija Mestne občine Slovenj Gradec in pristojne republiške inšpekcijske službe, strokovni
nadzor pa upravljalci, pooblaščenci ter odgovorna oseba
upravljalca.
66. člen
Če ni natančneje določeno, se posamezna določila
tega odloka uporabljajo le za javna in privatna vodovodna
omrežja, ki spadajo v javno vodooskrbo in se za njih smiselno uporabljajo.
67. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
vodovodnem redu občine Slovenj Gradec, objavljen v MUV,
št. 6/61.
68. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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Mestne občine Slovenj Gradec
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SLOVENSKA BISTRICA
4099.

Program priprave lokacijskega načrta za
obvoznico Pragersko

Na podlagi drugega odstavka 34., 35. in 36. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in 43/89 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) in 10. člena
statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95
in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
8. redni seji dne 27. 9. 1999 določil

PROGRAM
priprave lokacijskega načrta za obvoznico
Pragersko
1. UVOD
Občina Slovenska Bistrica je v letu 1999 sprejela odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica,
dopolnjen 1998, v katerem so se prostorske sestavine srednjeročnega plana spremenile in dopolnile s programsko
zasnovo za območje prestavljene trase glavne ceste Slovenska Bistrica–Hajdina–Ptuj pri naselju Pragersko in hkrati
uskladile z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega ter srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije.
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Obvoznica Pragersko je vključena v Nacionalni program izgradnje AC v Republiki Sloveniji.
2.1. Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta
Naročnik lokacijskega načrta in z njimi povezanimi strokovnimi podlagami je:
Republika Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Cesta XIX. divizije 4. Investitor posega v prostor DARS d.d. bo za obvoznico Pragersko in z njo pogojene rekonstrukcije in prilagoditve obstoječih cest in drugega infrastrukturnega omrežja, zagotovil strokovne podlage, idejni projekt, poročilo o vplivih na okolje in
lokacijski načrt.
2.2. Zakonske podlage za pripravo lokacijskega načrta
Pri izdelavi lokacijskega načrta naj bodo upoštevani
naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 32/93),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96 ter na njegovi osnovi v letih 1994, 1995 in 1996
sprejeti ustrezni podzakonski predpisi),
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– navodilo o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2.4. Strokovne podlage in veljavni akti
Pri pripravi lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednjo plansko dokumentacijo:
– dolgoročni plan SRS za obdobje 1986–2000, (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 ter Uradni list RS, št.
36/90),
– srednjeročni družbeni plan SRS za obdobje 19861990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 72/95),
– dolgoročni in srednjeročni plan Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št.
42/92, 35/94, 35/96, 41/97 in 72/99) ter vse prejete
občinske odloke.
Strokovna gradiva, ki jih je treba pripraviti pred izdelavo
lokacijskega načrta so:
1. geodetsko topografski načrt izdelan v M 1:1000,
reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS ter druge
geodetske podloge izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini
geodetskih podlog za pripravo PIA (Uradni list SRS, št.
17/85),
2. idejni projekt obvoznice Pragersko,
3. geološko geotehnično poročilo,
4. posebne strokovne podlage izdelane v skladu z
navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
predvsem pa:
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidenega objekta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih površin,
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev in so potrebne za realizacijo predvidenega objekta,
– potrebne vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice in ureditve strug površinskih voda in hudournikov,
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev na okolje (vplivi na zrak, vodo, zemljo in
živalski svet ter ostale sestavine okolja), kjer se smiselno
upošteva 55. in 56. člen zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93),
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja s prikazom osončenja posameznih objektov in izvore prekomernega hrupa z
ukrepi za njegovo preprečitev in sanacijo,
– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin
(razmestitev vegetacijskih prvin, posege v obstoječe krajinske strukture s prikazom sprememb in končnega stanja,
ureditve odprtega prostora v grajenih strukturah),
5. poročilo o vplivih na okolje.
3. PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3.1. Gradiva za pridobivanje pogojev za pripravo
osnutka lokacijskega načrta
Izdelovalec lokacijskega načrta bo pripravil gradivo za
pridobivanje pogojev organov in organizacij ki morajo pred
pričetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo mora vsebovati kratek opis
posega z ustrezno grafiko.
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3.2. Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje za
pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k
predlogu lokacijskega načrta
Organi in organizacije, ki morajo v skladu s 35. členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) pred pričetkom priprave
lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo pripravo ter
kasneje soglasje na predlog lokacijskega načrta:
1. Geoplin, Ljubljana, Cesta Ljubljanskih brigad 11,
2. Telekom, Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta
38, 2000 Maribor,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike
Slovenije za varstvo narave, Ljubljana, izpostava Maribor,
Krekova 17, 2000 Maribor,
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva 26, Ljubljana,
6. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 33,
7. Slovenske železnice, Ljubljana, Kolodvorska 11,
8. Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor,
9. Komunalno podjetje Slovenska Bistrica,
10. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19a,
11. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2,
12. Občina Kidričevo,
13. Občina Slovenska Bistrica,
14. Občina Rače – Fram.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh od
prejema vloge ne bi podal pogojev oziroma soglasja se bo
štelo, da nima pogojev oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
3.3. Izdelava osnutka lokacijskega načrta
Na podlagi izdelanih podlag in pridobljenih pogojev
organov in organizacij navedenih v predhodnem poglavju bo
izdelovalec lokacijskega načrta pripravil osnutek lokacijskega načrta v vsebini ki ustreza zahtevam veljavne zakonodaje
in mora vsebovati najmanj:
a) Osnutek odloka o lokacijskem načrtu:
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam
parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor;
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor v obravnavanem
območju;
– pogoji glede komunalnega urejanja območja;
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
posegov;
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji cestnega objekta in naprav, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovane trase ceste na sosednje objekte in parcele ter na
načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja;
– možnosti etapnega izvajanja posegov;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
zazidajo v prvi fazi oziroma se jim spremeni namembnost v
času gradnje;
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta.
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b) Tekstualni del:
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občin;
– opis prostorskih pogojev za realizacijo obvoznice;
– opis obvoznice in njen vpliv na obstoječe objekte in
naprave;
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za njegovo
delovanje ter prestavitve in prilagoditve obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup z
navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih
virov,
– zasnova ureditve zelenih površin;
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu;
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
– etape izvajanja lokacijskega načrta;
– pogoji določenih organov in organizacij.
c) Poročilo o vplivih na okolje
d) Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin republiškega in občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje;
– prikaz širšega območja lokacijskega načrta v M
1:25000 ali 1:50000 in pregledni situacijski načrt v M
1:5000 vključujoč namensko rabo prostora (karte iz predloga sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih
aktov);
– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000
ali 1:2000 (na topografski osnovi), ki vsebuje:
– tehnične rešitve (trase, priključkov, objektov, deviacij),
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske, okoljevarstvene, vodnogospodarske rešitve in ureditve,
– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev;
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in
ureditev s področja prometa in zvez in drugih objektov in
naprav s področja gospodarskih javnih služb v merilu
1:1000;
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav;
– karakteristični prečni profil in normalni vzdolžni profil
priključnih ramp;
– načrt gradbenih parcel v M 1:1000 ali 1:2880.
4. POSTOPEK SPREJEMANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka
lokacijskega načrta
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek lokacijskega načrta Občinskemu svetu občine
Slovenska Bistrica in mu predlagal, da potrdi osnutek ter ga
posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
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4.2. Javna razgrnitev osnutka lokacijkega načrta
V skladu z 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka LN v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev bo
trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo Občinska uprava
občine Slovenska Bistrica organizirala javno obravnavo na
sedežu Občine oziroma lokalne skupnosti. Občani bodo o
javni obravnavi obveščeni na primeren način.
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska
uprava občine Slovenske Bistrice zbirala in evidentirala vse
pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku LN.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec LN strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb bo na predlog župana odločal
Občinski svet občine Slovenska Bistrica. Občinska uprava
bo vsem, ki so dali pripombe in predloge, pa jih občinski
svet ni sprejel posredovala obrazložitev razlogov, zaradi katerih pripombe in predlogi niso sprejeti.
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– javna razgrnitev osnutka LN traja 1 mesec po sprejemu osnutka na občinskem svetu LN,
– v času javne razgrnitve se opravi javna obravnava
osnutka LN,
– priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve in obravnave – v 20 dneh po zaključku
javne razgrnitve,
– Občinski svet občine Slovenska Bistrica zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– na podlagi stališč občinskega sveta se osnutek LN
dopolnjen v predlog LN pripravi v 20 dneh,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v
30 dneh po prejemu uskaljenega predloga LN,
– Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme odlok o LN,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. FINANCIRANJE PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Pripravo prostorske dokumentacije financira DARS,
d.d., izdelovalec lokacijskega načrta je podjetje URBIS,
d.o.o., Maribor, koordinator poteka postopka sprejemanja
LN na občini pa je oddelek za okolje in prostor.
8. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE

4.4. Priprava uskaljenega predloga LN
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in
predlogov z javne ragrnitve in obravnave bo izdelovalec osnutka LN dopolnil v predlog LN. V času priprave usklajenega
predloga lokacijskega načrta bodo pridobljena soglasja k
lokacijskemu načrtu pristojnih organov in organizacij, navedenih v tem programu priprave.
Predlog lokacijskega načrta mora vsebovati enake sestavine kot osnutek lokacijskega načrta s tem, da se bo
poleg ostalih vsebin v tekstualni del namesto pogojev vključi
soglasja organov in organizacij določenih v tem programu
priprave ter v grafični del doda tehnične elemente za zakoličenje cestnega telesa oziroma objektov in naprav, ki jih
določa lokacijski načrt in za zakoličenje gradbenih parcel.

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Slovenska Bistrica.
Št. 10/032-01/8-7/1999
Slovenska Bistrica, dne 27. septembra 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

4100.
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasje
k predlogu LN
Na predlog LN bo izdelovalec LN pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij. V primeru, da kdo od organov
oziroma organizacij o izdaji soglasja ali menja ne bo odločil v
30 dneh po prejemu vloge, se bo štelo, da s predlogom LN
soglaša.
4.6. Sprejem odloka o lokacijskem načrtu
Župan bo usklajen predlog LN s pridobljenimi soglasji
organov in organizacij posredoval v sprejetje na Občinskemu svetu občine Slovenska Bistrica, ki ga sprejme z odlokom, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
Odlok o lokacijskem načrtu začne veljati, ko ga sprejmejo vse občine, preko teritorija katerih predviden poseg
poteka.
5. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Roki za pripravo LN:
– pridobitev pogojev k osnutku LN v času priprave IP,
– osnutek LN 30 dni po zaključku IP, strokovnih podlag in PVO,
– obravnava in določitev osnutka LN na občinskem
svetu,

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Slovenska
Bistrica, dopolnitev 1999

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na 8. redni seji dne 27. 9. 1999
določil

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev 1999
1. člen
Predmet in cilji sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih
nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska
Bistrica, dopolnjen 1998 (objavljen v Uradnem listu RS, št.
72/99 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi
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sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih
planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se
roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo
pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se
spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev
rabe zemljišč z dejanskim stanjem, širitev urbanih območij in
drugih posegov v prostor ter spremembe in dopolnitve Urbanistične zasnove mesta Slovenska Bistrica.
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Slovenska Bistrica se spreminjata v prostorskih sestavinah na področju
poselitve, in sicer:
– ureditvena območja naselij,
– druga območja za poselitev,
– stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje.
Navedene vsebinske spremembe se vključijo v vse
potrebne dele planskih aktov občine, to je v odlok in v
kartografsko dokumentacijo.
Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spreminjata
tudi na tistih področjih in v tistih prostorskih sestavinah, kjer
gre za uskladitev s spremenjenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana države za pripravo občinskih planskih aktov.
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček:
– 5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju:
NPA), kadar se vsebina nanaša na konceptualni del oziroma
na organizacijo dejavnosti v prostoru;
– 17., 32. in 33. člena ZUPr ter 10. člena NPA, kadar
se nanaša na organizacijsko dejavnost v prostoru oziroma
se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena območja
naselij;
– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA,
kadar se vsebina nanaša na urbanistične ali krajinske zasnove oziroma na podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov;
– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina
nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije
dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– na podlagi zbiranja ponudb;
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi:
– župan dr. Ivan Žagar oziroma njegov pooblaščen
predstavnik.

Št.
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4. člen
Ministrstva, drugi organi in organizacije, ki sodelujejo v
postopku:
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavih planskih aktov občine sodelujejo naslednja
ministrstva:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS, za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za promet in zveze.
Ministrstva sodelujejo v postopku v dveh fazah:
– pred pripravo osnutka tako, da na podlagi vloge občine posredujejo svoje strokovne podlage in obvezna izhodišča za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine;
– pred pridobitvijo sklepa Vlade RS o usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči planskih aktov Republike Slovenije tako, da se z njimi
uskladi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Občina bo v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavih svojih planskih aktov vključila pristojna ministrstva, ki so pri tem dolžna sodelovati. Kolikor se pristojna
ministrstva v roku 30 dni po posredovani vlogi ne bodo
odzvala ali pa v tem roku občini ne bodo posredovala potrebnih strokovnih podlag, se bo štelo, kot da so v postopku
sodelovala.
Drugi organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku
sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov so:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– Zavod za gozdove RS, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor, p. e. Slovenska Bistrica,
– Telekom Slovenije, enota Maribor,
– upravljalci vodovodov, kanalizacij in ostali infrastrukturnih omrežij.
5. člen
Sprejemanje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov za območje občine:
– koordinator razpošlje vloge na ustrezna ministrstva in
jih zaprosi za strokovne podlage in podatke o obveznih
izhodiščih kot podlago za pripravo osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– na podlagi gornjih gradiv ter zahtevanih vsebinskih
sprememb in zahtev občine pripravi izdelovalec osnutek
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine,
– v skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine občinskemu svetu in mu predlagal, da
ga sprejme ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo,
– Občinski svet občine Slovenska Bistrica bo sprejel
sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki bo objavljen v
Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa
bodo organizirane tudi javne obravnave. Občani bodo o
javnih obravnavah obveščeni na primerni način,
– v času javne razgrnitve in javnih obravnav bodo strokovne službe zbirale in evidentirale vse pisne in ustne pri-
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pombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k
osnutku. Do njih bo izdelovalec pripravil strokovna stališča.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil občinski
svet občine,
– na podlagi pozitivno sprejetih stališč do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec
dopolnil osnutek v dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Dopolnjen
osnutek bo vseboval enake sestavine kot osnutek, razlikoval
se bo le v vsebinskih spremembah zaradi upoštevanja pripomb iz javne razgrnitve in obravnav, ki jih bo kot pozitivne
sprejel občinski svet,
– župan bo predložil usklajeni osnutek sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z vsemi potrebnimi utemeljitvami in predlaganimi rešitvami posameznim pristojnim ministrstvom ter ga na ustrezni način z
njimi uskladil,
– po končanem usklajevanju z ministrstvi bo dopolnjen
osnutek po potrebi korigiran oziroma dopolnjen v predlog
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine,
– predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine bo župan predložil Vladi RS oziroma pristojnemu Ministrstvu za okolje in prostor v oceno
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega
plana RS in pridobitev sklepa Vlade RS po 49. in 50. členu
zakona o urejanju prostora,
– župan bo po pridobitvi sklepa Vlade RS posredoval
usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z ustreznimi obrazložitvami v
sprejetje občinskemu svetu,
– občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
Terminski plan:
Roki priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica so naslednji:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave in sklenitev pogodbe v oktobru 1999;
– pobude za spremembe in dopolnitev dolgoročnega
plana, ki bodo podane do 15. 11. 1999 se upoštevajo pri
pripravi osnutka dolgoročnega plana, pobude podane po
navedenem datumu se bodo obravnavale v drugem postopku;
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinskemu svetu v mesecu marcu 2000;
– Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu
gradiva;
– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev traja 30 dni in se izvede v prostorih
Občine Slovenska Bistrica in v krajevnih skupnostih;
– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrnitve na sedežu Občine Slovenska Bistrica;
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi
pripravljenih obrazložitev izdelovalca in občinske strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
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– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in
predlogov iz prejšnje alinee izdelovalec dopolni osnutek v
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev;
– usklajevanje dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine s pristojnimi ministrstvi se prične takoj po njegovi izdelavi;
– po uskladitvi z ministrstvi pripravi izdelovalec predlog
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
za občino;
– usklajen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine posreduje župan Vladi
RS oziroma Ministrstvu za okolje in prostor v presojo usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS na podlagi 49. in 50.
člena zakona o urejanju prostora.
– Vlada RS opravi presojo usklajenosti in sprejme ustrezni sklep v roku 45 dni;
– občinski svet sprejme usklajeni predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih
aktov po pridobitvi sklepa Vlade RS.
7. člen
Finančna sredstva
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica se
zagotovijo iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v posameznih proračunskih letih skladno z dinamiko realizacije
projekta in s sofinanciranjem posameznih investitorjev.
8. člen
Pričetek veljavnosti
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica se objavi
v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na
Občinskem svetu občine Slovenska Bistrica.
Št. 10/032-01/8-6/1999
Slovenska Bistrica, dne 27. septembra 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

ŠKOFLJICA
4101.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v
zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87
in 5/90), ter 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na seji
dne 5. 10. 1999 sprejel
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ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Št.

Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Škofljica. Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo
in izda odločbo pristojni davčni organ.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Škofljica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega
stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče:
1. v zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani
(stanovanje, poslovni prostor, garaža …); upoštevajo se samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze;
plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne gradnje,
2. izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča …), ki je
namenjena poslovni dejavnosti,
3. nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, ki je po
prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma
za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi
tako, da se upošteva površina, skupno število točk po merilih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na osnovi tega odloka.
Za nepokrite poslovne površine se upošteva samo 50%
površine.
4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik
funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik.
5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za
sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki
se uporabljajo:
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa, gasilcev in drugih podobnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.),
– za potrebe šolstva,
– za občinsko lastnino in lastnino občinskih društev.
6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila
je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju
občine.
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II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje: Škofljica, Glinek, Gumnišče, Lanišče, Zalog, Lavrica;
II. območje: Pijava Gorica, Smrjene;
III. območje: Orle, Reber, Gornje Blato, Drenik, Gradišče, Vrh nad Želimljami, Želimlje, Pleše, Klada, Lisičje,
Dole.
8. člen
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje
se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.
Pristojni občinski organ lahko na podlagi opremljenosti
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti razporedi del naselja v drugo območje, kot je za naselje določeno
v členu 7.
III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK
9. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave;
2. namembnost stavbnega zemljišča;
3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča;
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča;
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v pridobitni dejavnosti;
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih
objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in
storitev;
7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
10. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Število točk
a) vodovod
20
b) električno omrežje
20
c) javna kanalizacija
40
d) telefonsko omrežje
20
e) plinovod
40.
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:
a) makadamska cesta
20
b) asfaltna cesta
40.
11. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča
se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno
bivanje,
– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško
uporabo – vikend,
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– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni
dejavnosti,
– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega
zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za
nepridobitno poslovno dejavnost,
– za nezazidano stavbno zemljišče se smatra zemljišče,
ki je po prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo
oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost

I. območje

II. območje

III. območje

Stanovanjski namen
40
Počitniški namen - vikendi
80
Poslovni namen – nepridobitni 150
Poslovni namen - pridobitni
200
Nezazidano stavbno zemljišče 20

30
80
100
150
15

20
80
50
100
10

12. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na
prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo oziroma izgradnjo infrastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi
točkami:
Območje

Število točk

I. območje
II. območje
III. območje

1000
800
700

13. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za
stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:
Vrsta zidave

I. območje

Individualna samostojna hiša
Vrstna hiša
Hiša z gospodarskim poslopjem
Blokovna gradnja

50
30
30
20

II. območje

III. območje

30
20
20
10

20
10
10
-

14. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pridobitni dejavnosti, glede na možnost ustvarjanja dohodka v
zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne enote razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se
ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Kategorija

1. kategorija
2. kategorija
3. kategorija

I. območje

II. območje

III. območje

200
150
100

100
75
50

50
25
20

15. člen
Izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov
in storitev v pridobitni dejavnosti se upoštevajo tako, da se
posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko
uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Kategorija

1. kategorija
2. kategorija
3. kategorija

I. območje

II. območje

III. območje

200
150
100

100
75
50

50
25
20

16. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po dejanski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po
14. in 15. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega
odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se smiselno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost
uporabe v prilogi.
17. člen
Za motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za stanovanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup,
onesnaženost zraka. Podlaga za določitev stopnje motenosti glede hrupa in onesnaženosti zraka so veljavni podzakonski akti Vlade RS.
Motenost se ovrednoti z naslednjim znižanjem števila
točk:
I. območje II. območje

Hrup
Onesnaženost zraka

50
50

30
30

III. območje

10
10

18. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se
določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino
stanovanjske in poslovne površine ali površino nezazidanega stavbnega zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in
z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
19. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za vsako
leto določi občinski svet s sklepom.
20. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v
polletnih obrokih v skladu z določili zakona o davčnem
postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem
postopku.
21. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Škofljica posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina
Škofljica, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Škofljica nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem
odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba
sporočena.
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IV. OPROSTITVE

VI. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Občina Škofljica lahko v nekaterih primerih (elementarne in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.)
skladno s predpisi o davkih občanov zavezance oprosti ali
zniža plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje
nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove
družine.
O oprostitvi odloča na podlagi pisnega zahtevka zavezanca, pristojni davčni organ, zadolžen za odmero nadomestila, po predhodnem mnenju socialne službe.
Občinski svet lahko v izjemnih primerih oprosti plačilo
NUSZ tudi drugim zavezancem.

24. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po
tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so
osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se
vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če
podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem
roku popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.

V. KAZENSKA DOLOČBA
23. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne
prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z
denarno kaznijo 210.000 SIT.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

25. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati
odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88,
39/89).
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 1773
Škofljica, dne 9. oktobra 1999.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

PRILOGA iz 16. člena:
Namembnost uporabe funkcionalne
enote
PROIZVODNI NAMEN
KMETIJSKA PROIZVODNJA IN GOZDARSTVO
KMETIJSKA PREDELAVA
PRIDOBIVANJE GRADBENIH SUROVIN
PREDELAVA GRADBENIH SUROVIN
PRIDOBIVANJE RUDNIN
PREDELAVA RUDNIN
PREDELAVA KOVIN
IZDELAVA LESNIH IZDELKOV
IZDELAVA ELEKTRIČNIH IZDELKOV IN STROJEV
IZDELAVA VOZIL IN STROJEV
IZDELAVA TEKSTILA, OBLAČIL IN OBUTEV
ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
IZDELAVA PAPIRJA IN IZDELKOV
PREDELAVA LESA
IZDELAVA KEMIČNIH IZDELKOV IN GORIV
IZDELAVA PREHRAMBENIH IZDELKOV IN PIJAČ
DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
USLUŽNOSTNI NAMEN (LOKAL)
GOSTINSKI LOKAL
TRGOVINA
LEKARNA
CVETLIČARNA
POŠTA
BANKA, HRANILNICA
HOTEL, PRENOČIŠČA
KNJIGARNA, PAPIRNICA
PEKARNA
SLAŠČIČARNA
PRIREJANJE IGER NA SREČO

Kategorija po 14. členu

Kategorija po15. členu
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
2
1
1
1
3
2

1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1

2
3

1
3
3
3
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Namembnost uporabe funkcionalne
enote
TURISTIČNA AGENCIJA
STORITVENI NAMEN (SERVIS)
FRIZERSKI SALON
KOZMETIČNI SALON
FOTOGRAF
ČISTILNICA
AVTOLIČARSTVO
AVTOMEHANIKA
AVTOKLEPARSTVO
AVTOELEKTRIKA
AVTOPRALNICA
VULKANIZERSTVO
PROMET
RTV SERVIS
ELEKTRO SERVIS
FOTOKOPIRANJE IN DRUGO RAZMNOŽEVANJE
VIDEOTEKA
TISK IN ZALOŽNIŠTVO
VETERINARSTVO
AVTOŠOLA
SKLADIŠČENJE
ZDRAVSTVENI NAMEN
SPLOŠNA AMBULANTA
ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA
FIZIOTERAPEVTSKA AMBULANTA
SPECIALISTIČNA AMBULANTA
IZOBRAŽEVALNI NAMEN
UČILNICA
KULTURNI NAMEN
VZGOJNO-VARSTVENI NAMEN
VRTEC
ŠPORTNO REKREACIJSKI NAMEN
FITNES
TENIŠKO IGRIŠČE
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Kategorija po 14. členu
1

Kategorija po15. členu

2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1

3
3

3
2
2

3
2
2
2
3
1
2
2

3
3
2
2

2
2
2
2
3

3
2
2

2

II. OPREDELITEV IN MEJA OBMOČJA

TRŽIČ
4102.

Odlok o sprejemu ureditvenega načrta deponije
Kovor

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu z
10. in 98. členom statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99) je Občinski svet občine Tržič na 6. redni seji dne
29. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje
deponije Kovor, v Kovorju, katerega je izdelal Razvojni center v Radovljici pod št. 13/98 v oktobru 1998.

2. člen
Območje katerega obravnava ureditveni načrt je v kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94) opredeljeno kot »Ureditveno območje 13 I1- Kovor smetišče« in
je namenjen ureditvi deponije komunalnih odpadkov.
Območje je locirano zahodno od obstoječe gozdne
ceste in je na severu omejeno z gozdnim pasom na robu
jase, na jugu s pobočjem dobrav, na zahodu pa z obstoječo
potjo in potokom.
Meja območja poteka: po severovzhodni meji parc. št.
464, 465, 470, 471, od tod dalje po severni meji parc. št.
471, severovzhodni meji parc. št. 583/2, nato po zahodni
meji 583/2, 594/3, 593/2, po zahodni in južni meji parc.
št. 585, južni meji parc. št. 586 do meje s parc. št. 454/2
nato po njeni zahodni in južni meji, ter od tod dalje po
vzhodni meji parc. št. 455/2, 455/2, 457/2,
458/2,459/2, 460/2, 461/2 do izhodiščne točke - meja s
parc. št. 464.
3. člen
Znotraj območja ureditvenega načrta se nahajajo zemljišča ali deli naslednjih parc. št. 454/2, 455/2, 456/2,
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457/2, 458/2, 459/2, 460/2, 461/2, 464, 465, 470,
471, 583/2, 584, 585, 586, 593/2, 594/3 v skupni
površini 45 025 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno za odlagališče komunalnih odpadkov, zbiranju kovinskih odpadkov.
Na območju je urejena tudi začasna deponija gradbenih
odpadkov, ki se v postopku sanacije uporabijo kot prekrivni
material.
5. člen
Ureditveni načrt določa pogoje za sanacijo obstoječe
komunalne deponije, izgradnjo potrebnih komunalnih ureditev za zajem in čiščenje izcednih vod iz deponije in ureditev
spremljajočih objektov, ter komunalnih naprav potrebnih za
delovanje novo urejene deponije komunalnih odpadkov.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA
6. člen
Tehnologija deponiranja komunalnih odpadkov temelji
na tehnološkem projektu sanitarne deponije v Hudem za
področje Tržiča, katerega je v letu 1981 izdelal Vuk Drago,
dipl. inž. in na osnovi katerega je bilo izvedeno dosedanje
deponiranje odpadkov. Tehnologija deponiranja temelji na
oblikovanju novega čela deponije in nadaljnem deponiranju
komunalnih odpadkov v posameznih conah - terasah, pri
čemer višina enega sloja deponiranih odpadkov znaša 2,5
m in je sestavljen iz 2,20 m debele plasti komprimiranih
odpadkov in 0,30 m prekrivnega – inertnega materiala.
Vrhnja plast deponiranega materiala mora biti prekrita z minimalno 0,3 m debelo plastjo humusa. Višina gornje terase –
gornje kote deponije je 500 m.
7. člen
Čelo deponije je potrebno urediti v obliki brežine načeloma naklona 1:1 in max. naklona razmerju 1:1, s tem da je
brežina prekrita z geotekstilom, z vertikalno razdaljo med
horizontalno položenimi mrežami ca. 1m. Čelo posameznih
vmesnih teras je potrebno urediti v naklonu brežin 1:2, čelo
gornje terase, ki predstavlja vrh načrtovane deponije pa v
minimalnem naklonu – 3 poteka do vstopnega platoja na
deponijo.
V. OBJEKTI IN UREDITVE
8. člen
Celotno območje komunalne deponije mora biti ograjeno z žično ograjo višine dveh metrov, pri čemer ograja
poteka tako, da v celoti zapira območje deponije, za dostop
do posameznih gozdnih površin na južnem robu pa je predviden potek ograje, ob notranjem robu krožne ceste. Posebej je ločeno območje namenjeno zbiranju kosovnih odpadkov tako, da je samostojno ograjeno in predstavlja ločeno
funkcionalno enoto.
V času zaprte deponije je omogočeno odlaganje odpadkov v kontejnerje nameščene v vstopnem delu.
Vstopni plato »A«, sestavljajo:
– A1 - prostor za upravo in čuvaja: - tlorisne dimenzije:
členjen objekt 5 x 7 in 5 x 3,5 m,
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– gabarit: pritličen objekt,
– streha: simetrična dvokapnica naklon 20,
– A2 - mostna tehtnica v trasi nove ceste na deponijo,
– A3 - parkirišče, za vozila zaposlenih,
– A4 - plato za kontejnerje,
Servisni del »B«, sestavljajo:
– B1 - garaže in garderobe za zaposlene - obstoječi
objekt saniran s prilagojeno fasado in streho, tako, da bo
dosežena enotna podoba območja,
– B2 - prostor za začasno deponiranje nevarnih snovi lovilna AB skleda prikrita s streho,
– B3 - ploščad za pranje vozil z lovilcem benzina in olj,
ter maščob,
– B4 - garaže - nov objekt: - tlorisne dimenzije 10 x 15 m,
– gabarit: pritličje,
– streha: simetrična dvokapnica naklona 20.
Servisni del je potrebno zaščititi v smeri proti brežini in
deponiji z upornim zidom do kote 493 m.
Območja čiščenja odpadnih vod »C«, sestavljajo,
– C1 - zadrževalni bazen,
– C2 - biološka čistilna naprava - ekorol,
– C3 - kontrolni jašek.
Celotno območje predstavlja plato tlorisnih dimenzij
45 x 10 m.
Območje zbiranja kosovnih odpadkov »D«, sestavljajo:
– D1 - uprava in delavnica: - tlorisne dimenzije 8 x 12 m,
– gabarit: pritličje,
– streha: simetrična dvokapnica naklona 20,
– D2 - plato za razstavljanje vozil tlorisnih dimenzij 8 x
12 m - armiranobetonski plato s kontroliranim iztokom odpadnih vod oziroma drugih tekočin preko lovilca bencina in
olj.
– D3 - deponija kosovnih odpadkov - ločeno ograjeno
območje znotraj kompleksa sanitarne deponije.
Prostor za kompostiranje »E« je urejena, pokrita površina tlorisnih dimenzij maksimalno 8 x 20 m.
VI. PROMETNA UREDITEV
9. člen
Območje komunalne deponije se prometno navezuje
na občinsko cesto Kovor-Brdo. Dostopna cesta se obdela v
širini vozišča 5 m, z obojestransko bankino 0,5 m.
10. člen
Ob vstopu v deponijo se zgradi nova dovozna cesta
med vstopnim delom in servisnim delom, oziroma conami
deponiranja. Cesta je širine 5 m, z obojestransko bankino
0,5 m od servisnega območja dalje poteka krožna cesta do
čistilne naprave oziroma za potrebe vzdrževanja deponije v
širini 4 m. Obstoječa gozdna cesta, ki sedaj deloma služi
tudi za dostop v deponijo, poteka ločeno od dovozne ceste
na deponijo izven ograje deponije. Med dovozno cesto in
obstoječo gozdno cesto se izvede oporni zid. Meteorne
vode ob obstoječi cesti se speljejo v odprtem kanalu ob
gozdni in južni servisni cesti izven območja deponije.
Južna servisna cesta služi tudi lastnikom za dostop do
gozdnih parcel.
VII. KOMUNALNE UREDITVE
11. člen
Tehnološke komunalne ureditve vključujejo izgradnjo
drenažnega sistema sestavljenega iz drenažnih cevi, položenih v smeri V-Z po pobočju v medsebojni razdalji ca. 25 m,
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tako da zajemajo izcedne vode iz celotnega kompleksa deponije. Drenažne cevi se iztekajo v zbirni kanal drenažnih vod, ki
je speljan preko zadrževanega bazena na čistilno napravo. Za
odzračevanje je potrebno vgraditi odzračevalne cevi v rastru
50 x 50 m, na celotnem območju deponiranja.

Odplinjevalni sistem mora biti načrtovan tako, da je po
zaključku deponiranja na posameznem platoju možna povezava v enoten sistem z izrabo ali sežiganjem deponijskih
plinov.

12. člen
Komunalno opremo območja sestavljajo:
– vodovodno omrežje dimenzije 110 mm s hidrantno
mrežo, navezano na obstoječi vodovod,
– nizkonapetnostni elektro priključek v kabelski izvedbi, povezuje posamezne objekte deponije in čistilno napravo, poleg tega je potrebno zgraditi nizkonapetostni kablovod
do transformatorske postaje Tp Kovor, oddaljene od deponije ca. 950 m,
– javna razsvetljava območja, zagotovljena s postavitvijo reflektorskih svetilk na posameznih objektih deponije,
– telefonsko omrežje se navezuje na obstoječo mrežo
in povezuje posamezne objekte, zaradi možnosti daljinske
kontrole čistilne naprave pa je nanj priključena tudi ta.

XI. ETAPNOST IZVAJANJA
16. člen
Prvo etapo predstavlja sanacija obstoječega stanja, ki
vključuje: ureditev obstoječih odlagalnih površin z ureditvijo
čela, položitvijo drenažnih cevi, čiščenje izcednih vod in
ureditvijo prometnih površin.
Drugo etapo predstavljajo ureditev novih con deponiranja, ter izgradnja vstopnega dela. Neodvisno od obeh etap
se v skladu s potrebami in interesi upravljalca izgrajujejo
objekti v servisnem delu in območju namenjenem zbiranju
kosovnih odpadkov.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

13. člen
Zagotoviti je potrebno, da bodo vse izvirne vode iznad
območja deponije speljane tako, da ne bodo dodatno obremenjevale samega območja.
Na območju deponije se preko drenažnega sistema
zajemajo vse izcedne vode in se speljejo v čistilno napravo.
Potok na zahodnem robu deponije se uredi, vanj se speljejo
neonesnažene meteorne vode in prečiščene izcedne vode.

17. člen
Obveznosti investitorjev predstavlja financiranje celotne sanacije obstoječega stanja znotraj deponije, ureditev
prometne in komunalne infrastrukture vključno s sistemom
zajema izcednih vod in njihovim čiščenjem.
Obveznosti investitorjev predstavlja tudi odškodnina za
omejeno možnost gospodarjenja z zemljišči, ki bodo razglašeni za zemljišča s posebnim namenom.
Obveznost investitorjev predstavlja tudi ureditev prometne povezave do ceste na Brdo.

IX. KRAJINSKE UREDITVE

XIII. KONČNI DOLOČBI

14. člen
Deponija se nahaja znotraj gozdnega prostora, ki ščiti
okoliška naselja pred njenimi vplivi, zato je potrebno pas
gozda ob deponiji širine 300 m razglasiti za gozd s posebnim pomenom. Na teh gozdnih površinah je potrebno ohranjati značilno strukturo mešanega gozda z močno podrastjo.
Sestavni del gospodarjenja v gozdu s posebnim pomenom
mora biti vzdrževanje gozdnega roba - skrb za mladovje
avtohtonih vrst, ki postopoma prehaja od roba odlagališča
do odraslega sestoja na razdalji 20 m.
Zemljišče s parc. št. 469 je v delu kjer je potekala
dosedanja dostopna cesta na deponijo, je potrebno intenzivno zasaditi.
Po zaključenem odlaganju v posameznih conah, se
brežina prekrije s 40 do 50 cm debelim slojem humusa in
zatravi, s tem da se po umiritvi deponije izvede končna
sanacija z rekultiviranjem površin v gozd mešanega sestava.
Za zemljišče s posebnim pomenom (gozdovi, kmetijska zemljišča) in za rekultiviranje sanirane deponije se izdela
poseben sanacijski načrt. Izdela ga pristojna pooblaščena
strokovna organizacija.

18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka, je v pristojnosti
inšpekcije za prostor in inšpekcije za okolje Ministrstva za
okolje in prostor.

VIII. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 353-04/99-05
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

4103.

Pravilnik o delitvi sredstev med posameznimi
krajevnimi skupnostmi v Občini Tržič za
materialne stroške poslovanja

X. POŽARNA VARNOST
15. člen
Za zagotovitev požarne varnosti je načrtovana izgradnja
krožno povezanega hidrantnega omrežja z dimenzijo vodovoda 110 mm in hidranti, ki med seboj niso oddaljeni več
kot 80 m. Ob hidrantih se montirajo omarice z opremo za
gašenje.

Na podlagi 33. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 95. člena statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in 16. člena odloka o
krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 67/98) je Občinski
svet občine Tržič na 6. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi
skupnostmi v Občini Tržič za materialne stroške
poslovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o delitvi sredstev je splošni akt občine, ki
določa razdelitev skupnih sredstev, ki so v občinskem proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, med
posamezne krajevne skupnosti v Občini Tržič.
2. člen
V Občini Tržič je v skladu z določbami odloka o krajevnih skupnostih 13 krajevnih skupnosti, in sicer:
1. Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču,
2. Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
3. Krajevna skupnost Jelendol,
4. Krajevna skupnost Kovor
5. Krajevna Skupnost Križe,
6. Krajevna skupnost Leše,
7. Krajevna skupnost Lom pod Storžičem,
8. Krajevna skupnost Podljubelj,
9. Krajevna skupnost Pristava,
10. Krajevna skupnost Sebenje,
11. Krajevna skupnost Senično,
12. Krajevna skupnost Tržič-Ravne in
13. Krajevna skupnost Tržič-mesto.
Krajevne skupnosti so v skladu z določbami statuta
Občine Tržič oblikovane kot ožji deli Občine Tržič.

Št.
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občinskem proračunu. Od teh sredstev se nameni 56%
sredstev za vzdrževanje krajevnih cest, 40% sredstev za
javno razsvetljavo ter 4% sredstev za vzdrževanje zelenih in
javnih površin. Podatke o dolžini krajevnih cest, obsegu
javne razsvetljave ter velikosti zelenih površin zagotovijo predsedniki krajevnih skupnosti v sodelovanju z Uradom za urejanje prostora občine Tržič.
III. ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
6. člen
Krajevna samouprava vključuje naslednje odhodke:
– najemnino poslovnega prostora,
– vzdrževanje in obnovo poslovnih prostorov,
– ogrevanje,
– električno energijo,
– telefon,
– tajniška opravila,
– hišniška opravila,
– pisarniški material,
– izobraževanje,
– nabavo tehničnih pripomočkov,
– dotacije društvom in financiranje kulturnih prireditev,
– drugo.
7. člen
Vzdrževanje komunalnih naprav skupne rabe vključuje
naslednje odhodke:
– javno razsvetljavo,
– krajevne ceste (letno in zimsko vzdrževanje),
– vzdrževanje zelenih površin in igrišč.
IV. KONČNI DOLOČBI

II. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
3. člen
Občina za financiranje krajevnih skupnosti v proračunu
zagotavlja potrebna sredstva za delovanje v skladu s proračunskimi možnostmi in pristojnostmi, ki jih je prenesla na
krajevne skupnosti. Sredstva krajevnim skupnostim se iz
občinskega proračuna lahko dodelijo za financiranje krajevne samouprave in za vzdrževanje komunalnih objektov in
naprav kolektivne komunalne rabe. Sredstva se delijo na:
a) sredstva za materialne stroške poslovanja, ki se krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij,
b) sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo na podlagi občinskih razpisov za izvajanje nalog za zadovoljevanje
potreb prebivalcev krajevnih skupnosti.

8. člen
Predsedniki krajevnih skupnosti so odgovorni za zakonito finančno poslovanje in racionalno uporabo dodeljenih
sredstev za materialne stroške v okviru sprejetega finančnega načrta, skladno s 17. členom odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 013-07/99-06
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

1. Krajevna samouprava
4. člen
Za delovanje krajevne samouprave se nameni 35%
sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti v občinskem
proračunu. Od teh sredstev se 40% razdeli KS v enakem
deležu, 30% sredstev po številu prebivalcev 31. 12. predhodnega leta ter 30% na podlagi obračunane amortizacije
osnovnih sredstev za preteklo leto.
2. Vzdrževanje komunalnih naprav
5. člen
Za vzdrževanje komunalnih naprav skupne rabe se nameni 65% sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti v

4104.

Pravilnik o načinu oddajanja šolskih prostorov v
uporabo

Na podlagi 21. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 10. in 101.
člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in
drugega odstavka 44. člena odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 4/97, 35/97
in 24/99) je Občinski svet občine Tržič na 6. seji dne 29. 9.
1999 sprejel
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PRAVILNIK
o načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo
1. člen
S tem pravilnikom se določa način oddajanja prostorov
v osnovnih šolah na območju Občine Tržič v uporabo
(v nadaljevanju: šolski prostor), višina uporabnine in način
plačila uporabnine.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-01/99-04
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

2. člen
Osnovne šole v Občini Tržič (v nadaljevanju: šole) lahko oddajajo šolski prostor v uporabo po končanem pouku in
zaključenih interesnih dejavnostih svoje šole.
3. člen
Pri oddajanju šolskega prostora v uporabo morajo šole
dati prednost tistim izvajalcem različnih programov, ki vključujejo otroke in mladino do 20. leta starosti in tistim športnim klubom in društvom, ki so vključeni v program športa v
Občini Tržič. V šolah naj bi se za te starostne skupine
zagotavljal šolski prostor do 20. ure zvečer.
4. člen
Za uveljavitev prednostne pravice morajo izvajalci programov, športna društva in klubi predložiti šoli potrdilo, ki ga
izda pristojni upravni organ Občine Tržič.
5. člen
Uporabnina za tisti del programov, ki so sofinancirani
iz proračunskih sredstev Občine Tržič znaša za eno uro
1.000 tolarjev.
Uporabnina se enkrat letno, najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta, uskladi z rastjo cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji.
6. člen
Za oddane prostore, v katerih uporabnik izvaja ostale
dejavnosti namenjene uporabnikom, ki niso opredeljeni v
3. členu tega pravilnika, se oblikuje ekonomska najemnina.
7. člen
Šole izstavljajo račune za plačilo uporabnine za šolske
prostore na podlagi pogodbe o oddaji šolskih prostorov, v
kateri mora biti obvezno naveden uporabnik šolskega prostora, število ur oddaje prostora in cena.
8. člen
Izjemoma se šolski prostori lahko oddajo brezplačno, o
čemer se z uporabnikom sklene pogodba o brezplačni oddaji šolskega prostora, v kateri mora biti obvezno naveden
uporabnik, število ur oddaje prostora in vzrok brezplačne
oddaje.
9. člen
Pogodbe o oddaji šolskega prostora v uporabo, podatke o prihodkih in porabi sredstev iz naslova oddaje šolskega
prostora v uporabo pošiljajo ravnatelji osnovnih šol pristojnemu upravnemu organu Občine Tržič dvakrat letno.
10. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje šolskega prostora v uporabo, lahko šole uporabljajo le za vzdrževanje
šolskega prostora in razvoj športnih dejavnosti.

4105.

Pravilnik o prodaji občinskih stanovanj

Na podlagi 18., 19. in 20. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I 9/94, 21/94, 22/94,
29/95, 23/96, 24/96 in 44/96) ter 10. in 81. člen statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet
občine Tržič na 6. seji dne 29. 9. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o prodaji občinskih stanovanj
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in način prodaje občinskih
stanovanj.
2. člen
Občina Tržič lahko proda stanovanja v njeni lasti po
postopku, ki je določen v 81/3. členu statuta Občine Tržič.
Cena stanovanja ne sme biti nižja od cene, ki jo določita
cenilca.
3. člen
Občina lahko proda stanovanje izključno najemnikom
občinskih stanovanj in predkupnim upravičencem iz
18. člena stanovanjskega zakona. Če je stanovanje prazno
in predkupni upravičenci v roku 15 dni po prejemu prvega
obvestila ne uveljavljajo svoje predkupne pravice, ga lahko
Občina proda prosto na trgu v skladu s tretjim odstavkom
81. člena statuta Občine Tržič.
4. člen
Občina ne sme prodati stanovanj:
– ki so v postopku denacionalizacije;
– ki so v mestnem jedru, če ni prodaja v širšem družbenem interesu;
– če stanovanje ni bilo ponujeno predhodnim upravičencem.
5. člen
Občina zagotovi sredstva za subvencioniranje obrestne mere kupcem občinskih stanovanj na podlagi javnega
razpisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
6. člen
Pri odločanju o prodaji stanovanj se upoštevajo naslednji kriteriji:
– plačilna sposobnost kupca;
– poravnane vse obveznosti do občine;
– število otrok in starejših od 60 let v stanovanju;
– pridobiti čim več stanovanj v enem objektu oziroma
odtujiti tam, kjer je samo eden.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

7. člen
Pri določanju prodajne cene stanovanja sedanjemu najemniku se ocenjena vrednost zniža za vložek najemnika v
posodobitev v stanovanje, ki ga je mogoče dokumentirati in
za katerega je pridobil predhodno soglasje Občine Tržič.
8. člen
Župan imenuje komisijo za izbor stanovanj v lasti Občine Tržič, ki se namenijo prodaji.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-024/99-05
Tržič, dne 29. septembra 1999.

Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

4106.

Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v
svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Ljudska univerza Tržič

Na podlagi 27. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in 16/99), 18. in
26. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in
16. člena odloka o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega
zavoda Tržič (Uradni list RS, št. 4/97), je Občinski svet
občine Tržič na 6. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

4107.

SKLEP
o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet
javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta
Pretnarja
1. člen
Za predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda
Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja se imenujejo:
– Vinko Perne, Lom pod Storžičem 53, Tržič,
– Melanija Primožič, Partizanska ulica 14, Tržič in
– Janez Mrak st., Virje 10, Tržič.
2. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
3. člen
Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-05/99-04
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

4108.

2. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
3. člen
Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-05/99-04
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v
svet javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta
Pretnarja

Na podlagi 27. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in 16/99), 18. in
26. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in
12. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja (Uradni list RS, št. 15/99) je
Občinski svet občine Tržič na 6. redni seji dne 29. 9. 1999
sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet
javnega Vzgojno-izobraževalnega zavoda
Ljudska univerza Tržič
1. člen
Za predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič se imenujeta:
– Peter Belhar st., Slap 22, Tržič in
– Marko Zupan, Stagne, Tržič.
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Sklep o imenovanju nadomestnega
predstavnika ustanovitelja v svet javnega
Vzgojno-varstvenega zavoda Tržič

Na podlagi 27. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in 16/99), 18. in
26. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in
16. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena
šola Tržič (Uradni list RS, št. 4/97 in 35/97) je Občinski
svet občine Tržič na 6. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega predstavnika
ustanovitelja v svet javnega Vzgojno-varstvenega
zavoda Tržič
1. člen
Za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Tržič se imenuje Zdenko
Gradišnik, Cankarjeva cesta 20, Tržič.

Stran
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2. člen
Mandat nadomestnega člana sveta traja do 1. septembra 2000.

da Ljudska univerza Tržič (Uradni list RS, št. 15/99), je
Občinski svet občine Tržič na 6. redni seji dne 29. 9. 1999
sprejel

3. člen
Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet
javnega zavoda Glasbena šola Tržič

Št. 602-01/99-04
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

4109.

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v svet javnega zavoda Tržiški muzej

1. člen
Za predstanico ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola Tržič se imenuje Vido Raztresen, Pod gradom 11,
Tržič.
2. člen
Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-02/99-04
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

Na podlagi 27. člena zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in 16/99), 18. in 26. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in 13. člena
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej (Uradni list
RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 6. redni seji
dne 29. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet
javnega zavoda Tržiški muzej
1. člen
Za predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda
Tržiški muzej se imenujeta:
– Jurij Peternelj, Begunjska 7, Tržič in
– Marjan Dežman, Partizanska ulica 12, Tržič.
2. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
3. člen
Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-05/99-04
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

4110.

Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v
svet javnega zavoda Glasbena šola Tržič

Na podlagi 27. člena zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in 16/99), 18. in 26. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in 14. člena
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-

ZREČE
4111.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Zreče za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
27. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče
za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Zreče za leto 1999
(Uradni list RS, št. 17/99) se v 2. členu prvi odstavek
spremeni in glasi:
Proračun Občine Zreče za leto 1999 se določa v
naslednjih zneskih:
SIT
– prihodki
736,566.960,58
– odhodki
732,266.960,58
– račun financiranja
4,300.000,00
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-01/98
Zreče, dne 27. septembra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4112.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Zreče

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 38/96), ter 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 27. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način izvajanja obvezne lokalne javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče, in sicer določa:
– splošne pogoje gospodarjenja s komunalnimi napravami in objekti, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijsko
omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija) ter, ki nastaja v
gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih,
– pogoje in način odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda,
– odvajanje padavinskih voda,
– vire financiranja javne službe ter način njihovega oblikovanja,
– pravice in obveznosti upravljavca in uporabnikov.
2. člen
Javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstaja javna kanalizacija,
2. odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sistem javne
kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda,
4. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni javne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda,
6. redno vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
7. izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
8. izvajanje meritev in monitoringa.
3. člen
Gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami iz
1. člena tega odloka obsega:
– gospodarno koriščenje objektov in naprav v skladu s
tem odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki,
– redno vzdrževanje objektov ter naprav ter izvedbo
potrebnih rekonstrukcij,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov
in naprav,
– kontrolo priključevanja na javno kanalizacijo.
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4. člen
Javna kanalizacija je vodotesno kanalizacijsko omrežje
s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
čiščenju odpadnih in padavinskih voda in je v upravljanju
upravljavca.
Naprave in objekti javne kanalizacije so osnovno sredstvo Občine Zreče.
Upravljavec objektov in naprav, ki služijo le enemu
objektu oziroma manj kot petim gospodinjstvom ali dvajsetim osebam ter nimajo značaja javne kanalizacije, je uporabnik sam.
5. člen
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v
objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v
gospodinjstvih.
6. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča kjer nastaja komunalna odpadna voda ali/in padavinska voda, ki odteka v
javno kanalizacijo.
7. člen
Javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče izvaja
režijski obrat (v nadaljevanju: upravljavec), kot nesamostojen obrat v okviru Občinske uprave občine Zreče, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe
imajo po tem odloku občinski svet, župan in pristojna delovna telesa. Organiziranost režijskega obrata podrobneje opredeli župan v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi na podlagi akta o organiziranosti Občinske uprave
občine Zreče.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe
opravlja režijski obrat vsa strokovna tehnična, organizacijska
in administrativna opravila.
Računovodska opravila za režijski obrat opravlja računovodska služba občinske uprave.
8. člen
Za vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne
kanalizacije ter čistilne naprave sklene upravljavec pogodbo
z za to usposobljenim in registriranim izvajalcem v skladu z
zakonom o javnih naročilih.
9. člen
Upravljavec sprejme pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Zreče, ki se smiselno uporablja s tem odlokom. Pravilnik
začne veljati z dnem, ko da nanj soglasje Občinski svet
občine Zreče.
S tem pravilnikom upravljavec določi sekundarno, primarno in magistralno omrežje, objekte in naprave skupne ter
individualne rabe, tehnične normative in postopke za projektiranje in gradnjo kanalizacije, za priključevanje in čiščenje
odpadnih voda, vzdrževanje in zaračunavanje stroškov, za
upravljanje in uporabo kanalizacije ter način nadzora.
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II. NAPRAVE IN OBJEKTI UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCEV

10. člen
Naprave, za katere je odgovoren uporabnik, so:
– kanalizacijski priključek, ki poteka neposredno do
mesta priključitve na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti in skrbeti za vodotesnost tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode.
11. člen
Kanalizacijski priključek poteka od mesta priključitve
na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška in mora
biti vedno dostopen upravljavcu zaradi nadzora. Priključek
na interno kanalizacijo je v zgradbi in na zemljišču uporabnika do priključka na javno kanalizacijo z vsemi objekti in
napravami.
12. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
1. magistralno omrežje in naprave:
Magistralno omrežje in naprave, ki zajema omrežje in
naprave, ki so širšega pomena, in sicer:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda s tlačnimi vodi na magistralnem omrežju,
– centralne čistilne naprave;
2. primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda iz dvo- ali večstanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskem, turističnem…),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode s tlačnimi vodi iz večstanovanjskih in drugih območij v
ureditvenem območju naselja,
– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja;
3. sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(stanovanjskem, industrijskem …),
– črpališča za preprečevanje odpadne in padavinske
vode s tlačnim vodom na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem…).
13. člen
Upravljavec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega
omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 11. člena tega odloka.
Upravljavec je dolžan voditi register kanalizacijskih priključkov.
14. člen
Naprave in objekti uporabnikov so tiste, ki služijo za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda samo enemu uporabniku ali manjši skupini uporabnikov. Vključujejo:
– interno kanalizacijo s pripadajočimi objekti in napravami v objektu,
– spojni kanal z revizijskimi jaški,
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– naprave in objekte za predčiščenje odpadnih voda
(lokalne čistilne naprave, nevtralizacijske naprave, peskolovi, lovilci olj), za akumulacijo in prečrpavanje ter nevtralizacijo odpadnih voda,
– dvoriščno kanalizacijo,
– interno cestno kanalizacijo s pripadajočimi objekti
(lovilci peska, olj…),
– kanalizacijski priključek.
Te objekte in naprave financira in upravlja uporabnik in
so njegova last.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti upravljati tako, da je mogoče normalno odvajanje odpadnih in
padavinskih voda in voditi kataster interne kanalizacije z
objekti in priključkom.
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo mora biti
upravljavcu javne kanalizacije vedno dostopen za nadzor.
15. člen
V javno mešano kanalizacijo ni dovoljeno odvajati podtalnice, drenažnih vod, vod odprtih vodotokov ter meteornih
vod, kjer jih je možno speljati v ponikalnico ali vodotok.
16. člen
Odpadne vode iz gnojničnih jam in zbiralnikov ter odpadkov z gnojišč ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.
Upošteva se strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85) in navodila pristojne inšpekcije.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
17. člen
V naseljih z javno kanalizacijo je nanjo obvezna priključitev vseh objektov, ki odvajajo odpadne vode s pogojem, da stanje javne kanalizacije omogoča priključitev ter
da iztok uporabnika izpolnjuje priključitvene pogoje. Objekte, ki še niso priključeni, je treba priključiti na javno
kanalizacijo v roku šestih mesecev po začetku obratovanja
čistilne naprave.
V naseljih, kjer ne obstaja javna kanalizacija je povzročitelj obremenitve dolžan v skladu s pogoji tega odloka in
pogoji soglasja ustrezne inšpekcijske službe zgraditi ustrezno greznico.
Po izgradnji javne kanalizacije so se nanjo dolžni v roku
šestih mesecev priključiti pod pogoji upravljavca vsi povzročitelji obremenitve.
18. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo si mora uporabnik
pridobiti soglasje upravljavca, ki ga izda v skladu z določili
tega odloka in po plačilu priključne takse na podlagi odloka,
ki določa višino prispevka za priključitev na javno kanalizacijo.
Upravljavec obvezno izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek,
– za priključitev,
– za vse posege v prostor, kjer se nahajajo objekti in
naprave javne kanalizacije.
Uporabnik je za izdajo soglasja dolžan predložiti:
– vlogo za pridobitev soglasja za priključitev na javno
kanalizacijo,
– projektno dokumentacijo na vpogled do izdaje soglasja.
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19. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za priključitev na
javno kanalizacijo, če uporabnik k svoji vlogi predloži predpisano dokumentacijo in, če to dopuščajo razpoložljive kapacitete kanalizacijskih vodov.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev,
je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in
pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
20. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse
uporabnike iz 6. člena tega odloka s pogojem, da stanje
javne kanalizacije omogoča priključitev.
Po izgradnji javne kanalizacije v naseljih se je uporabnik dolžan v roku 6 mesecev priključiti na javno kanalizacijo
po pogojih soglasja upravljavca in opustiti začasne objekte
za obdelavo odpadnih voda.
21. člen
Lastnik novega objekta pridobi soglasje za priključek
na javno kanalizacijo na podlagi vloge za priključitev ter
predložene ustrezne tehnične dokumentacije (lokacijsko dovoljenje oziroma odločba o priglasitvi del, situacijski načrt
priključnega mesta in soglasje lastnikov zemljišč po katerem
poteka priključitev).
1. Predhodno soglasje k lokacijskemu dovoljenju:
Izdelovalec lokacijske dokumentacije predloži vlogi za
soglasje:
– situacijo z vrisanim obravnavanim in sosednjimi objekti v M 1: 500 in z vsemi komunalnimi objekti in napravami,
– podatke o izpustu in načinu predčiščenja.
2. Soglasje h gradbenemu dovoljenju:
Investitor mora predložiti:
– projekt PGD objekta (na vpogled),
– projekt kanalskega priključka, ki ga mora potrditi
upravljavec javne kanalizacije,
– veljavno lokacijsko dovoljenje,
– soglasja posegov na tuja zemljišča za izgradnjo kanalizacijskega priključka.
3. Soglasje k enotnemu dovoljenju za gradnjo:
Investitor mora predložiti vse elemente iz 1. in 2. točke
tega člena, razen veljavnega lokacijskega dovoljenja
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Priključek na javno kanalizacijo lahko izvede samo za
to usposobljen in registrirani izvajalec pod nadzorom upravljavca.
Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco
uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
25. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek
na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca in priključek
ni strokovno izveden, upravljavec lahko priključek izvede na
stroške uporabnika tako, da je ta usklajen z določbami tega
odloka.
26. člen
Ukinitev uporabe priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v primeru rušenja priključenega objekta. Priključek
objekta odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje
14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi zbriše
uporabnika iz evidence uporabnikov.
IV. NAČIN PRIKLJUČITVE NA JAVNO KANALIZACIJO
27. člen
Priključitev obstoječih in novih objektov na javno kanalizacijsko omrežje je obvezna, če je priključek tehnično izvedljiv in če je možna priključitev objekta na omrežje gravitacijsko do 150 m, tlačno do 100 m dolžine, z višino črpanja do
10 m. V primeru, da priključitev ni tehnično enostavno izvedljiva ali pa kanalizacijsko omrežje v bližini obravnavanega
objekta ni zgrajeno, je lastnik do zgraditve javne kanalizacije
dolžan interno omrežje za odpadne vode urediti na drug
ustrezen način po navodilih pristojne inšpekcije.
V primeru, da bi bili lahko ogroženi vodni viri ali druge
dobrine, lahko upravljavec postavi višje zahteve.
28. člen
Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik javne kanalizacije izpolniti prijavo, kateri mora
priložiti naslednje dokumente:
– gradbeno dovoljenje za objekt, zgrajen po letu 1972,
– načrt kanalskega priključka,
– dokumentacijo o izpolnitvi posebnih pogojev iz soglasja za priključitev.

23. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,
lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje, skladno z veljavnimi predpisi in standardi.

29. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedbo
hišnih priključkov, razen zemeljskih del, lahko opravlja le s
soglasjem upravljavca, za taka dela usposobljen izvajalec.
Priključitev hišne kanalizacije na javno se izvede na
stroške uporabnika.
Priključitev mora biti izvedena pred izdajo uporabnega
dovoljenja. O opravljeni priključitvi izda upravljavec potrdilo.
Priključitev starih obstoječih objektov na javno kanalizacijo je obvezna v roku 6 mesecev po izgradnji javne kanalizacije. Pri priključitvi sta uporabnik in upravljavec dolžna
upoštevati pogoje, ki veljajo za nove objekte.
Priključitev priključnega kanala se izvede praviloma v
revizijskem jašku javne kanalizacije.
Uporabnik javne kanalizacije, ki je po tem odloku dolžan zgraditi kanalski priključek, si mora pred projektiranjem
notranje kanalizacije pridobiti od upravljavca smernice za
izgradnjo priključka.

24. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih nadzira upravljavec.

30. člen
Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo odpadne tehnološke vode, mora izvajati kontrolo le-teh po pravilniku o

22. člen
Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev, če uporabnik
izpolni vse pogoje iz soglasja, izdanega na podlagi 18.
člena tega odloka, če je poravnal vse obveznosti do lastnika
in upravljavca, predložil vso potrebno dokumentacijo in da
stanje javne kanalizacije glede tehničnih normativov in standardov dovoljuje priključitev. K vlogi mora uporabnik predložiti na vpogled načrt hišne kanalizacije.
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prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod
ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96)
ter po uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav posameznih panog, kolikor ta
za določeno panogo obstaja. Rezultate in vse spremembe
mora posredovati upravljavcu.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov
ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v javno
kanalizacijo v količini, kot jo načrpajo. Količina porabljene
vode se meri z vodomerom.
Uporabniki vode, ki nimajo vgrajenih vodomerov, sklenejo z upravljavcem javne kanalizacije pogodbo o odvajanju
in načinu meritve odvedenih količin vode.

VI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE

35. člen
Če upravljavec ali uporabnik ugotavlja, da je obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun pavšalna poraba vode.

31. člen
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v
upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo,
morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov, evidenco osnovnih
sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja,
itd.),
2. vsi že vgrajeni merilniki in kvalitete in količine odpadne vode morajo biti pregledani in tehnično brezhibni skladno
z veljavnimi predpisi,
3. izračunani morajo biti stroški obratovanja in vzdrževanja kanalizacije, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
4. izdelan mora biti sanacijski program, razvoj kanalizacijskega sistema, ki se prevzema in izdelan predračun,
5. izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne in padavinske vode, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav
javne kanalizacije,
6. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence
knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu, podatki o terjatvah…),
7. prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca
– prevzemnika, preda jo pa ustrezni organ dosedanjega
upravljavca.
32. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji
prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje
upravljavcu.
Investitor je dolžan poleg objektov in naprav izročiti vso
tehnično dokumentacijo, uporabno dovoljenje, soglasje in
kataster komunalnih naprav z evidenco priključkov. Upravljavcu mora biti s ceno odvajanja odpadne in padavinske
vode zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja in vzdrževanja.
VII. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN STOPNJE
ONESNAŽENOSTI
33. člen
Plačilo odvajanja odpadne vode se obračunava na osnovi količine in stopnje onesnaženosti.
Vse stroške za meritve plača uporabnik.
34. člen
Količina odpadne vode se obračunava v kubičnih metrih.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo odvedeno vodo v m3 v enaki količini ter v enakih
razdobjih kot za porabljeno vodo, skladno z določili odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče.

36. člen
Glede namestitve, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje odpadne vode, veljajo odločbe odloka o
oskrbi s pitno vodo.
37. člen
Stopnja onesnaženosti komunalnih odpadnih vod iz
gospodinjstev in ostalih uporabnikov je določena na osnovi
splošnih določil in predpisov, ki so podani s strani pristojnih
ministrstev.
Za vse ostale odpadne vode izvaja meritve stopnje
onesnaženosti uporabnik v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).
V posebnih primerih lahko upravljavec predpiše dodatne pogoje za način vzorčenja, pogostnost meritev in analizne parametre, ki so sicer določeni z veljavnimi predpisi in
uredbami.
38. člen
Uporabniki plačujejo kanalščino na podlagi izstavljenega računa upravljavcev. Uporabnik mora plačati račun najkasneje v petnajstih dneh po njegovi izstavitvi.
V primeru, da uporabnik ne poravna kanalščine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti
uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka določenega v opominu, lahko upravljavec ukine dobavo vode ali
plombira priključek na javno kanalizacijo.
39. člen
Uporabnik iz 30. člena tega odloka, ki ima predpisano
izvajanje meritve stopnje onesnaženosti odpadnih voda, mora upravljavcu predložiti v potrditev projekt za izvedbo merilnega mesta.
Uporabnik mora v roku 8 dni po izgradnji merilnega
mesta pisno zaprositi upravljavca za nadzorni pregled merilnega mesta.
Uporabnik mora voditi obratovalni dnevnik merilnega
mesta.
Merilno mesto mora biti v vsakem času dostopno upravljavcu za pregled obratovalnega dnevnika, odvzem vzorcev
odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav.
Merilno mesto in merilne naprave uporabnik vzdržuje
na lastne stroške.
40. člen
Kadar upravljavec presodi, da uporabnik iz tehničnih
razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljavec
predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpadne vode.
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41. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljavca o vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.
VIII. ODVAJANJE TEHNOLOŠKIH ODPADNIH VODA
V JAVNO KANALIZACIJO
42. člen
Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna
komunalni odpadni vodi.
43. člen
V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste tehnološke
odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek oziroma, ki so dovoljene po veljavnih standardih in
predpisih o emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov
onesnaženja v javno kanalizacijo.
44. člen
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni
primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti skladno z
veljavnimi predpisi in uredbami.
Uporabnik uveljavlja take ukrepe in tehnične rešitve, ki
zmanjšujejo količino in stopnjo onesnaženosti odpadne vode, ki odteka v javno kanalizacijo.
Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi
zaradi zmanjšanja porabe vode poveča nad dovoljeno vrednostjo, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali
se zmanjša, lahko upravljavec na podlagi strokovnega mnenja upravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, predlaga spremembo le-tega.
Če pristojne inšpekcijske službe zahtevajo posebne
oziroma dodatne postopke čiščenja, mora uporabnik predložiti upravljavcu tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v
skladu s 66. členom zakona o varstvu okolja in ponovno
zaprositi za izdajo soglasja za kanalski priključek.
IX. ODVAJANJE PADAVINSKIH VODA
45. člen
Padavinska voda je voda, ki kot posledica meteorskih
padavin odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali
v tla.
46. člen
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.
Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko
onesnažena padavinska voda, da se na podlagi določb uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) ne sme spuščati neposredno v vode, mora to vodo zajeti in očistiti.
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X. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER
NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
47. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih-individualnih objektov za
čiščenje odplak (greznice, čistilne naprave).
Za gradnjo ustrezne greznice oziroma čistilne naprave
si je povzročitelj obremenitve oziroma investitor dolžan pridobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izda upravni organ v skladu
s pogoji soglasja pristojne inšpekcijske službe. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi upravljavec.
48. člen
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico,
speljati jih je treba v vode, meteorno kanalizacijo ali v ponikalnico.
Povzročitelji obremenitve morajo zagotoviti redno vzdrževanje in praznjenje greznic. Praznjenje greznic mora biti
urejeno na predpisan način in se opravlja po potrebi.
XI. UPORABA JAVNE KANALIZACIJE
49. člen
Uporabniku se dovoljuje v javno kanalizacijo odvajati
samo odpadne vode, ki ustrezajo veljavnim predpisom in
uredbam.
Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
splošni standardi in smernice, podani s strani pristojnih ministrstev.
50. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti
odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, ki
bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovale
kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega
osebja,
– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motile
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno in občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– povzročala, da bi v kanalih nastajali škodljivi plini,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za
nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s
predpisi in uredbami dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije škoda, zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika,
je ta dolžan upravljavcu poravnati stroške odprave škode.
XII. PREKINITEV ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE
51. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odjave
prekine odvajanje odpadne ali padavinske vode s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:
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1. če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod,
2. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
3. če odpadna voda prekorači s predpisi določene
dopustne količine škodljivih snovi,
4. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev,
5. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,
6. če uporabnik ne poravnava računov stroškov upravljanja.
Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na vseh objektih,
ki je nastala po njegovi krivdi ob izpustih neprimerne odpadne vode.
52. člen
Upravljavec 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 obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
V primerih intervencije na objektih in napravah lahko
upravljavec prekine odvajanje odpadne in padavinske vode,
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnika in mu zagotoviti odvajanje na drug način.
53. člen
V primerih višje sile kot so potres, požar, poplave povezane z nalivi, vdori in izlitjem škodljivih snovi v kanalizacijo,
izpad električne energije, velike okvare, ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in
padavinskih voda, vendar mora o tem obvestiti uporabnike
in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take
primere.
XIII. VIRI FINANCIRANJA
54. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– stroški čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne donacije in subvencije,
– takse ob soglasjih h gradnji,
– ostale takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.
55. člen
Uporabnik je za priključitev na javno kanalizacijo dolžan
plačati prispevek za priključitev na javno kanalizacijo upravljavcu in je prihodek občinskega proračuna.
Višino, pogoje in način plačevanja tega prispevka določi občinski svet z odlokom.
56. člen
Občinski svet lahko z odlokom določi obveznost plačevanja takse, ki se uporablja namensko za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V odloku s
katerim se taksa uvede, mora biti določen način pobiranja in
višina takse.
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57. člen
Stroške čiščenja komunalnih odpadnih voda so dolžni
plačevati vsi uporabniki, ki preko javne kanalizacije odvajajo
odpadne vode, cene za enoto in faktorja onesnaženosti se
oblikujejo v skladu z veljavnimi predpisi o načinu oblikovanja
cen komunalnih storitev.
Cena vsebuje pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne
vode v javno kanalizacijo, stroške enostavne in razširjene
reprodukcije ter stroške upravljanja s kanalizacijskimi sistemi.
58. člen
Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati
stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podlagi
izstavljenega računa upravljavca. Uporabnik mora plačati
račun najkasneje v 15 dneh od izstavitve. Če uporabnik
meni, da obračun ni pravilen, lahko v 8 dneh od prejema
računa vloži pismeni ugovor na upravljavca kanalizacije.
V nasprotnem primeru mora upravljavec uporabnika z
opominom pozvati k plačilu. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti uporabnika na posledice neplačila.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo odvedeno vodo po stanju na vodomeru.
Stanje na vodomeru, ki je podlaga za obračun sestavljene-cene za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, odčitava
pooblaščena oseba upravljavca.

XIV. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV
59. člen
Obveznosti upravljavca pri odvajanju odpadne in padavinske vode:
1. redno kontrolira normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
ki so v njegovem upravljanju,
2. ravna skladno z določbami pravilnika iz 8. člena tega
odloka,
3. redno kontrolira kvaliteto odpadne vode in učinek
čiščenja čistilnih naprav in drugih objektov ter naprav za
predčiščenje odpadne vode ter vodi evidenco,
4. obvešča uporabnike o prekinitvi odvajanja odpadne
vode preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno,
5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
6. vrši nadzor meritev in skrbi za obračun odvedene
vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
7. izdaja soglasja v skladu z določbami tega odloka in
omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
8. organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje
sile ter o tem pravočasno poroča občinskim organom,
9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
10. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
11. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
12. kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo odstranjevanje,
13. kontrolira vodotesnost kanalov in objektov javne
kanalizacije,
14. na svoje stroške je dolžan spremeniti priključek, v
primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode na osnovi že izdanega soglasja.
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60. člen
Uporabniki imajo obveznost da:
1. zgradijo objekte in naprave interne kanalizacije skladno s tehnično dokumentacijo in pogoji izdanega soglasja
upravljavca,
2. omogočijo upravljavcu pregled interne kanalizacije
in sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obratovalnega časa,
3. redno vzdržujejo interno kanalizacijo z vsemi objekti
in napravami, priključek, interne čistilne naprave in vodijo
dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
4. redno kontrolirajo sestavo in količino odpadne tehnološke vode in rezultate na zahtevo redno posredujejo
upravljavcu,
5. pravočasno opozarjajo na ugotavljanje pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
6. obveščajo upravljavca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,
7. redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi
izdanih računov,
8. odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij, določenih v strokovnem navodilu o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode,
9. prijavijo upravljavcu vsako spremembo količine in
kvalitete odpadne vode,
10. v primeru spremenjenih pogojev priključitve na
lastne stroške prilagodijo hišni priključek, ne glede na prvotne pogoje priključitve. O spremenjenih pogojih so uporabniki dolžni obvestiti upravljavca, le-ta pa jim poda rok in pogoje
ureditve glede na obseg potrebnih del,
11. kolikor odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko
odpadno vodo, morajo skladno z veljavnimi predpisi in uredbami predložiti upravljavcu analize odpadne vode, izdelane v
skladu s strokovnim navodilom in obveščati upravljavca o
vseh spremembah,
12. kolikor naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, pisno obvestijo upravljavca o spremembah
obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja upravljavca.
Odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z vodo (hladilno, pitno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti.
Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja odpadne vode
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
61. člen
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje. Vsi stroški bremenijo investitorja.
Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro…) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave in
omrežja nepoškodovana, v nasprotnem primeru morajo na
lastne stroške vzpostaviti prvotno stanje.
XV. KAZENSKI DOLOČBI
62. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek upravljavec, če:
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– ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja,
– prekine odvajanje odpadne vode in padavinske vode
v nasprotju z 51., 52. in 53. členom tega odloka,
– ne opravlja rednih kontrol normalnega vzdrževanja in
obratovanja objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih
naprav, ki so v njegovem upravljanju (1. točka 59. člena),
– ne opravlja rednih kontrol kvalitete odpadnih voda in
učinek čiščenja čistilnih naprav in drugih objektov ter naprav
za predčiščenje odpadne vode (3. točka 59. člena),
– če ne obvesti uporabnike o prekinitvi odvajanja odpadne vode preko sredstev javnega obveščanja (4. točka
59. člena),
– ne organizira odvajanja odpadnih voda v primeru višje sile (8. točka 59. člena),
– ne pregleduje objektov in naprav javne kanalizacije
ter kanalizacijskih priključkov (9. točka 59. člena),
– ne obvesti pisno uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo (11. točka 59.
člena),
– ne kontrolira nivoja olj in maščob v napravah za njihovo odstranjevanje (12. točka 59. člena),
– ne kontrolira vodotesnosti kanalov in objektov javne
kanalizacije (13. točka 59. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe,
če stori kakšno dejanje iz prvega odstavka tega člena.
63. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek uporabnik, pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne skrbi za vodotesnost naprav in objektov, za katere
je odgovoren, tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje
odpadne in padavinske vode (10. člen),
– z napravami in objekti ne upravlja tako, da je mogoče
normalno odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ne vodi
katastra interne kanalizacije ali, če upravljavcu ne omogoči
nadzora kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo
(tretji in četrti odstavek 14. člena),
– v javno mešano kanalizacijo odvaja podtalnice, drenažne vode, vode odprtih vodotokov ter meteorne vode,
kjer jih je možno speljati v ponikalnico ali vodotok (15. člen),
– v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne vode v
nasprotju s 16., 49. ali 50. členom tega odloka,
– se ne priključi na javno kanalizacijo, kjer je priključitev obvezna, oziroma, če ne zgradi ustrezne greznice ali
čistilne naprave, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni
mogoča (17. člen),
– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (drugi odstavek 60. člena)
– ne zaprosi upravljavca za nadzorni pregled merilnega
mesta, ne vodi obratovalnega dnevnika ali če ne omogoči
upravljavcu dostop do merilnega mesta za pregled obratovalnega dnevnika, odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav (39. člen),
– ne obvesti upravljavca o spremembah kvalitete in
količine odpadne vode, ki so trajnejšega značaja ali o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo (41. člen),
– odvaja v javno kanalizacijo tehnološko odpadne vode, ki niso določene v soglasju za kanalizacijski priključek
oziroma, ki odstopajo od standardov in predpisov o emisijah
snovi (43. člen),
– ravna v nasprotju z 48. členom tega odloka,
– ne opravlja redne kontrole sestave ali količine odpadne tehnološke vode in ne posreduje rezultatov na zahtevo upravljavca (4. točka 60. člena),
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– ne opozori upravljavca na ugotovljene pomanjkljivosti
na javni kanalizaciji ali na spremenjene pogoje za priključitev
(5. in 6. točka 60. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe,
če stori kakšno dejanje iz prvega odstavka tega člena.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 465-08-11/99
Zreče, dne 27. septembra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

XVI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

4114.
64. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe in pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora.
65. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 324-06-09/99-7
Zreče, dne 27. septembra 1999.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

4113.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
29. septembra 1999 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi:
1. parc. št. 1378/1, funkcionalni objekt v izmeri 592
m2, vpisana pri vl. št. S001, k.o. Zreče,
2. parc. št. 1378/2, funkcionalni objekt v izmeri 1727
m2, vpisana pri vl. št. S001, k.o. Zreče,
3. parc. št. 1378/3, pašnik v izmeri 90 m2, vpisana pri
vl. št. S001, k.o. Zreče,
4. parc. št. 1424/8, travnik v izmeri 856 m2, vpisana
pri vl. št. IX, k.o. Stranice,
5. parc. št. 1424/9, travnik v izmeri 501 m2, vpisana
pri vl. št. IX, k.o. Stranice,
6. parc. št. 720/1, pot v izmeri 1245 m 2, vpisana pri
vl. št. I, k.o. Loška gora,
7. parc. št. 720/2, pot v izmeri 166 m2, vpisana pri vl.
št. I, k.o. Loška gora.
2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica
v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v
najem v Občini Zreče

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
27. septembra 1999 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
v Občini Zreče
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
v Občini Zreče (Uradni list RS št. 28/96 in 64/96) se v 12.
členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Stanovanjski status:
1. prosilec je brez stanovanja
180 točk
2. prosilec je podnajemnik
150 točk
3. prosilec stanuje z družino pri starših ali
sorodnikih
130 točk
4. prosilec stanuje v samskem domu
120 točk
Opomba: točke se med seboj izključujejo.
V 2. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– bivanje v kletnem ali podstrešnem
stanovanju
40 točk
Tretja alinea se črta.«
V 3. točki se četrta alinea črta.
V 5. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– stanovanje z vhodom neposredno
z dvorišča
10 točk
Tretja alinea se črta.«
2. člen
V 13. členu se prva alinea spremeni in se glasi:
»– za vsakega mladoletnega otroka
30 točk«
3. člen
V 14. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– status roditelja, ki sam preživlja otroka
40 točk
Četrta alinea se črta«.
4. člen
V 16. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– družina, v kateri nobeden od staršev ni starejši od
35 let (mlada družina)
60 točk
Doda se peta alinea, ki se glasi:
– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja
30 točk«
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega
vozička oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča prosi za pridobitev socialnega stanovanja
v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč druge
osebe in zdravstvene storitve.«
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Št.

5. člen
22.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se na prednostni red za oddajo socialnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom
točk, imajo prednost prosilci z daljšo čakalno dobo na socialno stanovanje.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 360-11-01/95/99
Zreče, dne 27. septembra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

4115.

njene za posamezno koledarsko leto«, nadomesti z besedilom: »na podlagi sklepa o imenovanju.«
4. člen
V četrtem odstavku 12. člena se besedilo. »na podlagi
pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma
referendum«, nadomesti z besedilom: »na podlagi sklepa o
imenovanju«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od dneva potrditve mandata
članom občinskega sveta oziroma od dneva imenovanja.
Št. 110-07-02/99
Zreče, dne 27. septembra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov
delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
27. septembra 1999 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih
teles Občinskega sveta občine Zreče ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles občinskega sveta Občine Zreče ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 26/99) se prvi odstavek 5. člena
spremeni in se glasi:
»Plača podžupana se oblikuje v višini 40% dela plače
župana.«
Drugi odstavek se spremeni in se glasi:
»Podžupan je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.«
2. člen
V 8. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti
delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje
občinske funkcije izplačuje na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek in se
glasi:
»Članom občinskega sveta se del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije izplačuje na podlagi sklepa o potrditvi
mandata.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena, in v drugem odstavku
11. člena, se besedilo: »na podlagi pogodbe o delu, skle-

85 / 21. 10. 1999 / Stran 13151

ŽIROVNICA
4116.

Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99) in
60. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99)
izdajam

ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur
v Občinski upravi občine Žirovnica
1. člen
S to odredbo se določa razporeditev in trajanje delovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica.
2. člen
Delovni čas se razporedi na pet delovnih dni v tednu, in
sicer: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave ali način njenega dela, lahko župan ali po njegovem
pooblastilu tajnik občine za posamezno delovno mesto ali
skupino zaposlenih razporedi delovni čas tudi na soboto in
nedeljo oziroma drugače, kot je določeno v 3. in 4. členu te
odredbe.
3. člen
Delovni čas v občinski upravi traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. ure do 15.30,
– v sredo od 7. ure do 17.30 in
– v petek od 7. ure do 13.30.
Delovni čas v občinski upravi se razporedi tako, da
zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnih mestih:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 15. ure,
– v sredo od 7.30 do 17. ure in
– v petek od 7.30 do 13. ure.
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4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je
med 7. uro in 7.30, za odhod z dela pa:
– v ponedeljek, torek in četrtek med 15. uro in 15.30,
– v sredo med 17. uro in 17.30 in
– v petek med 13. uro in 13.30.
5. člen
V okviru premakljivega delovnega časa, določenega za
prihod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč
značaj delovnih nalog in način njihovega izvajanja, opraviti
40-urno tedensko delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v
okviru premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja podrobneje uredi tajnik občine.
6. člen
Uradne ure v občinski upravi Občine Žirovnica so:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 14. ure do 16.30 in
– v petek od 8. do 12. ure.

8. člen
Župan Občine Žirovnica sprejema občane in druge
stranke v sredo od 15. do 17. ure.
Obisk pri županu je potrebno predhodno najaviti v tajništvu občinske uprave.
9. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave in način njihovega izvajanja, lahko župan ali po njegovem
pooblastilu tajnik občine določi večji obseg uradnih ur, kot
je to določeno v 6. in 7. členu te odredbe.
10. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v Občinski
upravi občine Žirovnica mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih Občinske uprave občine Žirovnica.
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
V sprejemni pisarni občinske uprave so uradne ure:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 14. ure do 16.30

Št. 08100-0001/99
Žirovnica, dne 6. oktobra 1999.

ter
– v petek od 8. do 12. ure.

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

VSEBINA

Stran

DRŽAVNI ZBOR
4030. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih
pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice
dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996
in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za
trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995–
1997, vključno z vsemi njenimi organi
4031. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po
svetu
4032. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti
4033. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike
Slovenije v Severnoatlantski skupščini

12997

12997

12998

12998
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4034. Odlok o imenovanju dveh članov v Statistični
svet Republike Slovenije
12998
4035.–4047. Odloki o izvolitvi v sodniško
funkcijo
12998–13001

4067. Tarifa o nadomestilu za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra in drugih stroških predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra

MINISTRSTVA

BANKA SLOVENIJE

4048. Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora
in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve rjave gnilobe, ki jo povzroča
bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
4049. Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte
rastlin
4050. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki
opravljajo nadzor nad kemikalijami
4051. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mikrosporije (Microsporiasis)
4052. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada (Anthrax)
4053. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mrzlice Q (Q-febris)
4054. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje okamenele zalege (Aspergillosis apium)
4055. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje psitakoze (Psittacosis)
4056. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihofitije (Trichophytia bovis)
4057. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tularemije (Tularemia)
4058. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega bovinega
rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega
vulvovaginitisa (Rhinotracheitis infectiosa et
vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum) –
IBR/IPV
4059. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje rdečice (Erysipelas)
4060. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje toksoplazmoze (Toxoplasmosis)
4061. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihineloze (Trichinellosis)
4062. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)
4063. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klamidijskega zvrgavanja
ovac (Abortus chlamydialis ovium)
4064. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje toksokarioze (Toxocariosis)
4065. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B,
za katera je bilo od 13. 3. 1999 do 11. 6.
1999 izdano dovoljenje za promet
4066. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B,
za katera je bilo od 13. 3. 1999 do 11. 6.
1999 razveljavljeno dovoljenje za promet

4068. Sklep o dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu
opravljanja plačilnega prometa s tujino

13044

4069. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri
se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

13044

4070. Sklep o vzpostavitvi registra transakcijskih računov

13044

13001
13006

13017

13043

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4071. Sklep o potrditvi učbenika: GONILNI STROJI 2

13045

4072. Sklep o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA SADJA, VRTNIN IN PIJAČ

13046

4073. Sklep o potrditvi učbenika: MEHANIKA

13046

4074. Sklep o potrditvi učbenika: RAČUNOVODSTVO 1

13046

13026

4075. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razpis, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s
skladiščenjem in prevozom blaga

13046

13027

4076. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga
(kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji

13048

13027

OBČINE

13023

13023
13024

13025

13029
13030

13031
13032
13033

13034

13035

13036

13041

LJUBLJANA
4077. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše Ljubljana

13049

4078. Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

13050

BLOKE
4079. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bloke
4080. Odlok o rednem vzdrževanju javnih cest in
pregledniški službi
4081. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Bloke
4082. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč na območju Občine
Bloke
4083. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Bloke
CELJE
4084. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
4085. Odlok o občinskih cestah
4086. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

13051
13052
13054

13056
13061

13061
13073
13085
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4087. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Šmarjeta

13085

DOL PRI LJUBLJANI
4088. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani

13086

KUNGOTA
4089. Odlok o občinskih cestah
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ŠKOFLJICA
4101. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč
TRŽIČ
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4116. Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica
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Izšlo
mag. Dušan Požar

OSNOVE KAZENSKEGA
PROCESNEGA PRAVA
Dušan Požar, dolgoletni mariborski tožilec, je izpolnil svojo obljubo. Pripravil je novo knjigo
o kazenskem procesnem pravu, ki ni namenjena le študentom in sodnim pripravnikom,
temveč tudi vsem tistim, ki jim prebiranje zakona o kazenskem postopku odpira mnoga
vprašanja, na katera si iz suhoparno zapisanih zakonskih določb ne znajo prav odgovoriti.
Izhodišče knjige je zakon o kazenskem postopku, ki je bil obsežno dopolnjen lani. Za širše
razumevanje kazenskega procesnega prava in njegove vloge v celotnem pravnem sistemu
pa so nekateri inštituti pojasnjeni tudi z vidika procesne teorije in ponekod s primerjavo
nekaterih pravil anglosaškega kazenskega procesa.
Cena 4050 SIT
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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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