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Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d.
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
za projekt slovenskih avtocest/IV (ZSDSA4)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS d.d. za najetje kredita
pri Evropski investicijski banki za projekt
slovenskih avtocest/IV (ZSDSA4)
Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije DARS
d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za
projekt slovenskih avtocest/IV (ZSDSA4), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. oktobra 1999.
Št. 001-22-157/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D.
ZA NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI
INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT
SLOVENSKIH AVTOCEST/IV (ZSDSA4)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS
d.d.) soglasje za najetje kredita pri Evropski investicijski
banki v znesku 160 mio EUR glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita za graditev avtocestnih odsekov
Kozina–Klanec–Srmin.
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod
naslednjimi pogoji:
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– rok črpanja kredita je 15. september 2004;
– valuta črpanja je EUR ali valute držav članic Evropske
investicijske banke, ki ni udeležena v tretji fazi EMU ali
katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih
denarnih trgih;
– rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15.
marca 2004 in koncem 15. septembra 2019;
– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja
posamezne tranše;
– obrestna mera je obrestna mera, ki jo določi Evropska investicijska banka Luksemburg za izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali
popravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačilne
dobe kredita nekajkrat spremeni-prilagodi in se v posameznih obdobjih, v tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6 let
obračunava po veljavni stopnji Evropske investicijske banke); kreditojemalec se za obrestno mero odloča za vsak
črpan znesek posebej;
– obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, s stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno
na enake datume kot glavnica posojila; plačilo obresti se
izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;
– zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti v znesku 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
– provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno
in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva
črpanja do dejanskega dneva črpanja;
– provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je
0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna
za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva
odpovedi tega zneska;
– provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki
se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri, ki bi
sicer veljala za ta del kredita;
– razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi
kredita Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek
sredstev te banke v okviru posameznega razpisa, kreditojemalec opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in
pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena tega
zakona le pod pogojem, da je:
1. v času najetja kredita zagotovljena predvidena višina
zneskov cestnin v skladu s programom dela DARS d.d. za
tekoče leto,
2. v obdobju črpanja kredita DARS d.d. oproščen plačevanja odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v višini 70%.
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3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega
zakona skladno z dinamiko gradnje, določene v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in
letnih planih razvoja in vzdrževanja avtocest.
DARS d.d. mora pred najavo vsakokratnega črpanja
kredita pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-94/1
Ljubljana, dne 29. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4348.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga
najame pri Evropski investicijski banki za
projekt slovenskih avtocest/IV (ZPDSA4)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova
kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski
banki za projekt slovenskih avtocest/IV
(ZPDSA4)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri
Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV
(ZPDSA4), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 29. oktobra 1999.
Št. 001-22-158/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI DARS d.d. IZ NASLOVA
KREDITA, KI GA NAJAME PRI EVROPSKI
INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT
SLOVENSKIH AVTOCEST/IV (ZPDSA4)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem

Uradni list Republike Slovenije
besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga DARS d.d.
najame pri Evropski investicijski banki, v znesku 160 mio
EUR, za projekt slovenskih avtocest/IV – za graditev avtocestnih odsekov Kozina-Klanec-Srmin, pod naslednjimi pogoji:
– rok črpanja kredita je 15. september 2004;
– valuta črpanja je EUR ali valuta ene izmed držav
članic Evropske investicijske banke, ki ni udeležena v tretji
fazi EMU ali katerakoli valuta s katero se v širšem obsegu
trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– rok odplačila kredita je 20 let z vključenim 5-letnim
moratorijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja
15. marca 2004 in koncem 15. september 2019;
– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja
posamezne tranše;
– obrestna mera je obrestna mera, ki jo določi Evropska investicijska banka Luksemburg za izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali
popravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačilne
dobe kredita nekajkrat spremeni-prilagodi in se v posameznih obdobjih, v tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6, let
obračunava po veljavni stopnji Evropske investicijske banke:); kreditojemalec se za obrestno mero odloča za vsak
počrpan znesek posebej;
– obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, s stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno
na enake datume kot glavnica posojila; plačilo obresti se
izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;
– zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti v višini 2,50% letno za zapadel in neodplačan
znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti
do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
– provizija za odlog odobrenega črpanja dela kredita je
1,00% letno in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja;
– provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je
0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna
za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva
odpovedi tega zneska;
– provizija za nepravočasno razveljavitev odobrenega
črpanja dela kredita je enaka znesku, ki se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri, ki bi sicer veljala za ta del
kredita;
– razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi
kredita Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek
sredstev te banke v okviru posameznega razpisa, kreditojemalec opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov
pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.
V primeru, ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne bo poravnavala svojih dospelih obveznosti po
kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na poseben poziv Evropske investicijske banke plačala te obveznosti namesto DARS d.d..
2. člen
Pogodbo o poroštvu z Evropsko investicijsko banko
podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister,
pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega
zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki
iz njega izhajajo.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega
zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
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ZAKON
O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne
pogodbe namesto DARS d.d., pridobi pravico regresiranja
izplačanih zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali. Pravico do regresiranja uresniči Republika Slovenija z nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sredstev zbranih na podlagi zakona
o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98).
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija
pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96
in 41/98) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov
v dobro proračuna Republike Slovenije.
DARS d.d., sklene z ministrstvom, pristojnim za finance, pogodbo o načinu zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2.
člena tega zakona. S pogodbo se uredijo viri za vračilo
zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb DARS d.d..
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-96/1
Ljubljana, dne 29. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4349.

Zakon o železniškem prometu (ZZelP)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o železniškem prometu
(ZZelP)
Razglašam zakon o železniškem prometu (ZZelP), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 1999.
Št. 001-22-159/99
Ljubljana, dne 10. novembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1. člen
(namen zakona)
Ta zakon določa pogoje za izvajanje prevoznih storitev
v železniškem prometu, določa tiste storitve, ki so na področju železniškega prometa javne dobrine, ki jih zagotavlja
Republika Slovenija (v nadaljevanju: država) z obvezno gospodarsko javno službo, določa javno železniško infrastrukturo, njen status in pogoje za pristop nanjo, določa način
uresničevanja pravice do stavke na področju železniškega
prometa, določa naloge direkcije za železniški promet in
določa način reorganizacije in privatizacije javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– prevozne storitve v železniškem prometu so prevoz
potnikov in/ali blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;
– prevoznik je javno podjetje, ki ga na podlagi zakona
ustanovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada), ali druga pravna oseba, katere pretežna dejavnost je
opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in ki
zagotavlja vleko vlakov (v nadaljnjem besedilu: prevoznik);
– upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je javno podjetje, ki je odgovorno za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne železniške infrastrukture in vodenje prometa na njej;
– mednarodno poslovno združenje je zveza najmanj
dveh prevoznikov s sedežem v različnih državah članicah
Evropske skupnosti, katerega cilj je izvajanje mednarodnih
prevoznih storitev v železniškem prometu med državami članicami Evropske skupnosti;
– vozni red je akt upravljavca, ki določa čas odhoda in
prihoda vlakov na postaje in postajališča, čas postankov ter
vmesne čase, pomembne za varno odvijanje železniškega
prometa;
– vlakovna pot je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;
– licenca je dokument, s katerim je prevozniku priznana sposobnost, da opravlja vse ali posamezne vrste prevoznih storitev v železniškem prometu;
– licenčni organ je organ, pristojen za izdajanje licenc;
– varnostno spričevalo je dokument, s katerim prevoznik dokazuje, da izpolnjuje zahteve, ki so določene za varnost prometa na posamezni progi.
II. PREVOZNE STORITVE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
3. člen
(javni prevoz in prevoz za lastne potrebe)
(1) Prevozne storitve v železniškem prometu opravlja
prevoznik kot javni prevoz. Javni prevoz je prevoz potnikov
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ali blaga, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsakomur in ki
ga prevoznik opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o prevozu.
(2) Prevoz za lastne potrebe je prevoz oseb ali blaga v
železniškem prometu, ki ga prevoznik opravlja za potrebe
svoje dejavnosti.
(3) Prevozne storitve v železniškem prometu se izvajajo
po tržnih pogojih, kolikor ta zakon ne določa drugače.
4. člen
(državna nadomestila)
(1) Prevozniku, ki opravlja:
– železniški prevoz potnikov v mednarodnem prometu,
– železniški prevoz blaga in
– kombinirani prevoz,
lahko država zaradi uresničevanja posebnih interesov
nadomešča del sredstev za naložbe, za raziskave in del
stroškov prevozov, s katerimi se mu zagotavlja enakopraven
ekonomski položaj s prevozniki blaga in potnikov v drugih
vrstah prometa.
(2) Za nadomestilo lahko zaprosi prevoznik, ki je registriran v Republiki Sloveniji in ki z obrazloženo zahtevo lahko
izkaže, da je skladno s prvim odstavkom tega člena upravičen do nadomestila. Zahtevi mora priložiti dokazila o razliki
med realizirano prodajno ceno in stroški prevoza ter ceno,
ki jo dosegajo drugi prevozniki, oziroma dokazilo o ekonomski upravičenosti naložbe ali smotrnosti raziskave.
(3) O zahtevi prevoznika za nadomestilo stroškov odloča ministrstvo, pristojno za promet, ki pri presoji upravičenosti upošteva naslednje kriterije:
– javni interes;
– možnost dostopa do drugih oblik prevoza, če gre za
prevoz potnikov ali blaga;
– razliko med prihodkom na osnovi tarife in stroški
prevoznika;
– razliko med prihodki, ki jih prevoznik lahko doseže
na trgu in dejanskimi stroški prevoza;
– usmerjenost raziskovalnega dela v dolgoročno zasnovo razvoja slovenskega železniškega prometa s poudarkom na uresničevanju nacionalnega programa razvoja javne
železniške infrastrukture;
– vpliv naložbe na varnost železniškega prometa in na
kvalitativne ter kvantitativne možnosti, ki jih le-ta zagotavlja
uporabnikom.
(4) Vlada z uredbo predpiše način uporabe kriterijev in
pomen posameznega kriterija iz prejšnjega odstavka tega
člena ter postopek za uveljavljanje zahteve za nadomestilo
stroškov.
(5) Medsebojne pravice in obveznosti uredita upravičenec, ki mu je bilo nadomestilo odobreno in ministrstvo,
pristojno za promet, s pogodbo.
(6) Prevoznik, ki je prejel nadomestilo stroškov skladno
z določbami prejšnjih odstavkov tega člena, mora voditi
ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun
za dejavnost, v okviru katere opravlja storitve, za katere je
prejel nadomestilo, ter preglednost uporabe sredstev tega
nadomestila.
(7) Predpis o vsebini in načinu vodenja evidenc iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za promet v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(kombinirani prevoz)
(1) Kombinirani prevoz je prevoz blaga, pri katerem se
zabojnik dolžine najmanj 6 m, zamenljivo tovorišče, tovorna
prikolica, sedlasti polpriklopnik z vlečno enoto ali brez nje in
cestno tovorno vozilo prevaža v železniškem prometu ali po
vodni plovni poti, pri čemer se dovoz in odvoz intermodalnih
prevoznih enot z nakladališč ali razkladališč do najbližjega
terminala za kombinirani prevoz, oziroma pristanišča RORO, opravita s cestnim prevozom.
(2) Vlada z uredbo določi razdaljo dovoza in odvoza po
cestnem omrežju, dokumente, ki jih mora za izvajanje dovoza in odvoza zagotoviti prevoznik, takse in druge pristojbine,
ki jih mora plačevati prevoznik za dovoz in odvoz, ter morebitne oprostitve plačila taks in pristojbin skladno z zakonom
in druga vprašanja, povezana z operativnim izvajanjem dovoza in odvoza.
6. člen
(prevoz potnikov)
(1) Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
opravlja prevoznik kot mestne, primestne in regionalne
storitve.
(2) Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
zagotavlja država kot javno dobrino z obvezno gospodarsko
javno službo.
(3) Prevozne storitve iz prvega odstavka tega člena
izvaja javno podjetje. Vrsto in obseg storitev, pogoje za
njihovo zagotavljanje, prevozne cene in kakovost storitev iz
prvega odstavka tega člena določa vlada z uredbo.
7. člen
(ravnanje ob stavki)
(1) Med stavko morajo železniški delavci v skladu s
predpisi o varnosti železniškega prometa, zagotavljati minimalni obseg prevoznih storitev v železniškem prometu, s
katerim se zagotavlja varnost ljudi in premoženja in so nenadomestljiv pogoj za delo pravnih in fizičnih oseb ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. S kolektivno pogodbo za
dejavnost železniškega prometa in z dogovorom, sklenjenim
na njeni podlagi, se določijo elementi za izdelavo voznega
reda ter način dela med stavko.
(2) Med stavko morajo delavci opravljati tudi prevozne
storitve v železniškem prometu za obrambo, zaščito in reševanje oziroma dela, ki so potrebna, da se med naravno in
drugo nesrečo rešijo človeška življenja in premoženje.
(3) Stavka, ki se izvaja skladno s predpisi, kolektivno
pogodbo in na njeni podlagi sklenjenim dogovorom, se ne
šteje za posebne razmere v gospodarstvu v smislu 8. člena
tega zakona.
8. člen
(ravnanje ob posebnih razmerah)
(1) Ob posebnih razmerah, ki jih ugotovi vlada (naravne
in druge nesreče, motnje v gospodarstvu ipd.), lahko ta
določi prednostne prevozne storitve v železniškem prometu.
(2) Vlada lahko pooblasti ministra, pristojnega za promet, da v primerih iz prejšnjega odstavka določi vlake, ki
morajo voziti, in delo, ki mora biti v zvezi s tem opravljeno,
pri čemer mora ob naravnih in drugih nesrečah upoštevati
odločitve organov, ki vodijo zaščito, reševanje in pomoč.
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(3) V vojnem ali izrednem stanju lahko minister, pristojen za promet in zveze, določi način dela v javnih podjetjih,
ki opravljajo prevozne storitve v železniškem prometu in
upravljajo z javno železniško infrastrukturo, kot tudi način
dela drugih prevoznikov v železniškem prometu.
III. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
1. Javna železniška infrastruktura
9. člen
(status javne železniške infrastrukture in upravljanje)
(1) Javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega
prometa ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo
njihovi namenski rabi.
(2) Javna železniška infrastruktura je grajeno javno dobro v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji,
določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi.
(3) Železniški promet na javni železniški infrastrukturi
se odvija pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo varnost železniškega prometa. Prevozne storitve v železniškem
prometu morajo biti opravljene skladno s predpisi, ki urejajo
javni prevoz potnikov in blaga.
(4) Javno železniško infrastrukturo upravlja upravljavec,
ki mora izpolnjevati s predpisi določene pogoje za izvajanje
vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture
in vodenje železniškega prometa. Upravljavec mora z državo
skleniti pogodbo o upravljanju javne železniške infrastrukture, v kateri so določene medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti. Upravljanje javne železniške infrastrukture zajema gospodarjenje z njo in sklepanje s tem povezanih
pravnih poslov.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
je na javni železniški infrastrukturi mogoče pridobiti služnost
napeljevanja vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovoda, služnost prehoda
ter pravico do uporabe na podlagi zakupa ali najema. Pogodbe o služnosti in zakupno ali najemno pogodbo sklepa z
uporabnikom upravljavec.
(6) Upravljavec mora voditi računovodsko evidenco, ki
omogoča obračun stroškov za javno železniško infrastrukturo in obračun njene uporabnine.
(7) Predpis o vsebini in načinu vodenja evidenc iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za promet, v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance.
10. člen
(sestavni deli javne železniške infrastrukture)
Sestavni deli javne železniške infrastrukture so:
– zemljišča, na katerih je zgrajena javna železniška infrastruktura in zemljišča, ki so namenjena njeni funkcionalni rabi;
– tiri in progovno telo, zlasti nasipi, useki, drenaže,
odvodni jarki in kanali, obložni zidovi, nasadi za zaščito
pobočij itd.;
– zgornji ustroj zlasti tirnice, vodilne tirnice, pragovi,
vezni in pritrdilni material, greda, vključno s tamponskim
slojem, kretnice, križišča, okretnice in prenosnice (razen
tistih, ki so izključno namenjene lokomotivam);
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– potniški peroni;
– tovorne klančine, dostopne poti, zidne ograje, žive
meje, palisade, protipožarni pasovi, naprave za ogrevanje
kretnic, snegolovi;
– grajeni objekti, zlasti mostovi, prepusti, nadhodi, predori, galerije, podporni in oporni zidovi ter objekti za zaščito
pred plazovi, padanjem kamenja in alarmne naprave;
– nivojska križanja, vključno s signalno varnostnimi napravami;
– dostopne poti za potnike in dovoz blaga;
– signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave na
odprti progi, na železniških in ranžirnih postajah, vključno z
napravami za njihovo napajanje z električno energijo in prostori za te naprave, tirne zavore;
– električna razsvetljava, namenjena varnemu železniškemu prometu;
– naprave za pretvorbo in prenos električne energije
kot pogonske energije za vleko vlakov, zlasti elektro-napajalne postaje, energetski vodi od elektro-napajalnih postaj do
vozne mreže, vozna mreža z nosilno konstrukcijo;
– železniška postajna poslopja in zgradbe, namenjene
vodenju železniškega prometa in dejavnosti upravljavca;
– ranžirne postaje s pripadajočimi napravami.
(2) Sestavni deli javne železniške infrastrukture niso
popravljalni tiri (tiri za popravilo železniških vozil in odstranjevanje napak, nastalih pri natovarjanju tovorov), tiri v lokomotivskih depojih in garažni tiri.
11. člen
(gospodarska javna služba vzdrževanja in modernizacije
obstoječe javne železniške infrastrukture ter vodenja
železniškega prometa)
(1) Vzdrževanje in modernizacija obstoječe javne železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa na njej
je obvezna gospodarska javna služba, ki jo izvaja upravljavec.
(2) Vzdrževanje in modernizacija obstoječe javne železniške infrastrukture obsega:
– organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del v obsegu,
ki omogoča njeno normalno obratovalno sposobnost ter
zagotavlja prometno varnost (tekoče vzdrževanje);
– organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del, zaradi ohranjanja in izboljševanja prometnih in varnostnih lastnosti obstoječe javne železniške infrastrukture, ki se opravljajo v
daljših časovnih obdobjih;
– organiziranje rekonstrukcijskih del, ki se izvajajo med
odvijanjem železniškega prometa (modernizacija);
– nadzor nad stanjem obstoječe javne železniške infrastrukture;
– vzpostavitev prevoznosti obstoječe javne železniške
infrastrukture ob naravnih in drugih nesrečah;
– vodenje evidenc in drugih podatkov o javni železniški
infrastrukturi, ki jih zahtevajo predpisi.
(3) Vodenje železniškega prometa na javni železniški
infrastrukturi obsega predvsem:
– vodenje prometa vlakov;
– usklajevanje voznih redov prevoznikov, usklajevanje
voznih redov s tujimi železniškim upravami, priprava predloga voznega reda in izvajanje potrjenega voznega reda;
– izvajanje tehnoloških procesov dela na prometnih
mestih;
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– nadzor nad izvajanjem prevoznih storitev v železniškem prometu skladno z izdanimi licencami in varnostnimi
spričevali ter po dodeljenih vlakovnih poteh.
(4) Z uredbo določi vlada način opravljanja gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(odvzem statusa grajenega javnega dobra)
(1) Delu javne železniške infrastrukture se lahko odvzame status grajenega javnega dobra le, če ni več potreben za
odvijanje javnega železniškega prometa ter opravljanje prevoznih storitev v javnem železniškem prometu.
(2) Če je delu javne železniške infrastrukture odvzet
status grajenega javnega dobra, ga vlada prenese na upravljavca v skladu z zakonom.
13. člen
(nacionalni program)
(1) Cilji in naloge strategije razvoja železniškega prometa, gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške
infrastrukture se natančneje določijo v nacionalnem programu razvoja javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki ga na predlog vlade sprejme
Državni zbor Republike Slovenije za obdobje najmanj 5 let.
(2) Z nacionalnim programom se določijo vrstni red
prednostnih nalog, gradnje, modernizacije in vzdrževanja
javne železniške infrastrukture, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničevanja posameznih
nalog v načrtovalnem obdobju. Določitev prednostnih nalog
mora temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomsko-finančnih in okolje-varstvenih merilih.
(3) Na podlagi nacionalnega programa, na predlog ministrstva, pristojnega za promet, sprejme vlada letni načrt
gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za koledarsko leto. O uresničevanju letnega načrta
poroča vlada Državnemu zboru Republike Slovenije po izteku obdobja, za katero je bil sprejet.
14. člen
(koncesija za gradnjo javne železniške infrastrukture)
(1) Domača in tuja pravna oseba lahko pridobi koncesijo za gradnjo javne železniške infrastrukture.
(2) Pogoji za dodelitev koncesije za gradnjo javne železniške infrastrukture se določijo z zakonom.
2. Pristop na javno železniško infrastrukturo, licence
za izvajanje prevoznih storitev in varnostna spričevala
15. člen
(dodelitev vlakovne poti)
(1) Prevoznik lahko opravlja prevozne storitve v javnem
železniškem prometu na javni železniški infrastrukturi, če mu
je odobren pristop nanjo. Pristop na javno železniško infrastrukturo je prevozniku lahko odobren, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in če so proste infrastrukturne zmogljivosti. Pristop na javno železniško infrastrukturo prevoznikom pod enakimi pogoji, ki jih določa ta zakon, in brez
diskriminacije dodeljuje upravljavec kot dodelitev vlakovne
poti. Brez dodeljene vlakovne poti pristop na javno železniško infrastrukturo ni dovoljen.
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(2) Upravljavec mora o zahtevi za dodelitev vlakovne
poti, ki jo je prejel od prosilca, ali mu jo je poslal pristojni
organ države, na ozemlju katere je izhodiščna točka določene prevozne storitve v železniškem prometu, odločiti najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge. V postopku
dodeljevanja vlakovne poti uporabljata prosilec in upravljavec določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s
tem zakonom ni drugače določeno. Zoper odločbo upravljavca lahko prosilec vloži pritožbo na direkcijo za železniški
promet (v nadaljnjem besedilu: direkcija). Vloga, ki je bila
zavrnjena zaradi nezadostnih zmogljivosti, se ponovno prouči ob naslednji prilagoditvi voznega reda, če tako zahteva
prevoznik. Zainteresiranim strankam morajo biti na voljo datumi teh prilagoditev.
(3) Upravljavec lahko dodeli prevozniku vlakovno pot
pod pogojem, da:
– je prevoznik za dejavnost prevoza v javnem železniškem prometu registriran v Republiki Sloveniji
ali
– je prevoznik, ki ima sedež v eni od držav članic
Evropske skupnosti in opravlja prevozne storitve v železniškem prometu na javni železniški infrastrukturi kot del mednarodnega kombiniranega prevoza blaga,
ali
– gre za mednarodno poslovno združenje (grupacijo),
če je sedež vsaj enega člana v Republiki Sloveniji,
ali
– gre za mednarodno poslovno združenje (grupacijo),
če gre za tranzitni prevoz po javni železniški infrastrukturi
med državami članicami Evropske skupnosti, v katerih imajo
sedež člani grupacije,
– ima prevoznik v vseh primerih iz prejšnjih alinei licenco in varnostno spričevalo.
(4) Pri dodeljevanju vlakovne poti mora upravljavec upoštevati naslednje kriterije:
– obseg storitev;
– čim večjo izkoriščenost javne železniške infrastrukture;
– pokritje stroškov vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja prometa na njej z uporabnino, ki jo bo
prejel;
– obseg dodatnih storitev, ki jih bo potreboval prevoznik;
– ponujena jamstva za dobro izvedbo prevoznih storitev v železniškem prometu na zaprošeni vlakovni poti;
– druge elemente, ki vplivajo na gospodarno upravljanje javne železniške infrastrukture.
(5) Upravljavec praviloma dodeljuje vlakovne poti enkrat letno ob pripravi novega voznega reda za naslednje
voznoredno obdobje. Pri dodeljevanju vlakovnih poti ima
prednost prevoznik, ki vlakovno pot potrebuje za izvajanje
javne gospodarske službe iz drugega odstavka 6. člena tega
zakona in prevoznik, ki opravlja prevoz potnikov v mednarodnem železniškem prometu.
(6) Prevoznik, ki mu je dodeljena vlakovna pot, opravlja
prevoz v javnem železniškem prometu skladno s predpisi, ki
urejajo varnost v železniškem prometu. S pogodbo, ki vsebuje splošne, tehnične in finančne določbe, prevoznik in
upravljavec natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi
z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železniškega prometa in plačevanjem uporabnine. Določbe po-
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godb, ki jih sklepa upravljavec s prevozniki morajo biti nediskriminacijske.
(7) Vlada z uredbo predpiše način uporabe kriterijev ter
pomen posameznega kriterija iz četrtega odstavka tega člena ter postopek dodeljevanja vlakovnih poti.
(8) Za uporabo javne železniške infrastrukture prevoznik upravljavcu plačuje uporabnino. Uporabnina je namenjena kritju stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture.
(9) Kriteriji, na podlagi katerih se določi uporabnina za
uporabo javne železniške infrastrukture, so:
– stroški vzdrževanja in modernizacije javne železniške
infrastrukture;
– uporabnina prometne infrastrukture v drugih prometnih podsistemih, predvsem v cestnem prometu;
– dolžina omrežja javne železniške infrastrukture, ki ga
uporablja prevoznik;
– število vozil, s katerimi vozi prevoznik po omrežju iz
prejšnje alinee;
– stroški energije;
– vlakovni kilometri;
– brutotonski kilometri;
– vrsta prevoznih sredstev, ki jih prevoznik uporablja
na omrežju iz tretje alinee;
– čas uporabe omrežja iz tretje alinee;
– hitrost vlaka;
– smeri prevoza;
– kategorija vlaka in
– količinski popusti.
(10) Na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi
višino uporabnine upravljavec. O pritožbi na odmero uporabnine odloča direkcija.
(11) Z uredbo vlada predpiše vrednotenje kriterijev za
določanje višine uporabnine, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine, način plačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem
ter sankcioniranje neplačevanja uporabnine.
16. člen
(pogoji za pridobitev licence)
(1) Za licenco lahko zaprosi prevoznik, ki je za izvajanje
prevoznih storitev v železniškem prometu registriran v Republiki Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ni v stečajnem postopku;
– da član njegove uprave ni bil obsojen na zaporno
kazen v trajanju enega leta ali več, zaradi storitve kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo ali zaradi storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa;
– da izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na njegovo
finančno sposobnost in strokovno usposobljenost;
– ter da je zmožen kriti morebitno odškodnino, ki izhaja iz odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pri opravljanju
njegove dejavnosti.
(2) Zahteve v zvezi s finančno sposobnostjo so izpolnjene, ko prevoznik dokaže, da bo v obdobju dvanajstih
mesecev lahko izpolnjeval svoje obveznosti iz naslova dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco.
(3) Zahteve, ki se nanašajo na strokovno usposobljenost, so izpolnjene, ko prevoznik dokaže, da:
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– ima ali bo imel organizirano poslovodstvo z znanjem
in/ali izkušnjami, potrebnimi za varen in zanesljiv nadzor nad
izvajanjem dejavnosti, ki je predmet licence;
– je njegovo osebje, odgovorno za varnost, še posebej
vozniki, povsem usposobljeno za svoje področje dela in da
– lahko njegovo osebje, vozni park in organiziranost
zagotavljajo visoko raven varnosti za storitve, ki jih bo izvajal.
(4) Prevoznik izkaže, da je zmožen kriti morebitno odškodninsko odgovornost iz naslova škode, ki bi jo utrpeli
potniki, prtljaga, tovor, pošta ali tretje osebe, ki bi lahko
nastala pri opravljanju njegove dejavnosti tako, da dokaže,
da je ustrezno zavarovan za kritje svoje odgovornosti v primeru nesreče.
(5) Licenco izda oziroma podaljša direkcija.
(6) Prevoznik, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta
zakon, je upravičen do dodelitve licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu. Licenco si je prevoznik dolžan pridobiti za tiste prevozne storitve, ki jih želi
izvajati.
(7) Licenca sama po sebi imetniku ne daje pravice
dostopa do javne železniške infrastrukture.
(8) Vlada z uredbo predpiše, kako se ugotavlja izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena, postopek za
ugotavljanje pogojev za začasen odvzem, preklic veljavnosti
ali podaljšanje licence in postopek obveščanja tujih licenčnih organov, če njen nosilec v naši državi krši pogoje in
zahteve, ki jih mora izpolnjevati.
17. člen
(veljavnost licence)
(1) V Republiki Sloveniji veljajo licence, ki jih izdaja
direkcija. Veljajo tudi licence, ki jih izdajajo licenčni organi
držav članic Evropske skupnosti.
(2) Licenca velja toliko časa, dokler prevoznik izpolnjuje pogoje in zahteve, ki jih predpisuje ta zakon in na njegovi
podlagi izdani predpisi.
(3) Če direkcija, resno dvomi, ali imetnik licence izpolnjuje pogoje in zahteve za podelitev licence, določene v tem
zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih, lahko kadar
koli preveri, ali jih dejansko izpolnjuje.
(4) Če direkcija ugotovi, da imetnik licence ne izpolnjuje pogojev za pridobitev licence, licenco začasno odvzame,
ali prekliče njeno veljavnost in jo odvzame.
(5) Če se utemeljeno sumi, da imetnik licence, ki mu je
licenco izdal pristojni organ druge države, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev licence, mora direkcija, o tem nemudoma obvestiti licenčni organ druge države, ki je licenco izdal.
(6) Če so podani razlogi za odvzem licence, ker niso
izpolnjeni pogoji, ki se nanašajo na zagotovitev finančnih
sposobnosti, kot so opredeljene v drugem odstavku prejšnjega člena, je direkcija nosilcu ne odvzame pod pogojem,
da varnost prometa ni ogrožena. Če nosilec v šestih mesecih od ugotovitve dejstev iz prejšnjega stavka ne zagotovi
pogojev, kot jih za njegovo finančno sposobnost predpisuje
ta zakon, mu direkcija licenco odvzame.
(7) Če imetnik licence preneha z izvajanjem prevoznih
storitev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne
začne izvajati šest mesecev po dodelitvi licence, mu lahko
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direkcija naloži, da licenco predloži zaradi ponovnega ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in jo začasno odvzame.
(8) Če prosilec začenja z dejavnostjo izvajanja prevoznih storitev v železniškem prometu, lahko zaprosi za določitev roka, daljšega od roka, določenega v prejšnjem odstavku. Direkcija lahko prosilcu ob upoštevanju posebne narave
storitev, ki jih bo izvajal, rok podaljša.
(9) O statusnih spremembah mora imetnik licence najkasneje v osmih dneh po prejemu sklepa registrskega sodišča obvestiti direkcijo. Direkcija, predvsem če gre za združitev ali prevzem, odloči, da mora imetnik za licenco ponovno zaprositi. Od vložitve zahteve za licenco do odločitve
direkcije lahko imetnik opravlja prevozne storitve v železniškem prometu v obsegu, kot mu to dovoljuje veljavna licenca, razen če direkcija zaradi ogrožanja varnosti prometa
prekliče veljavnost dosedanje licence.
(10) Če namerava imetnik licence pomembneje spremeniti ali razširiti svojo dejavnost, mora zaprositi za novo
licenco.
(11) Če direkcija prevozniku licenco začasno odvzame, prekliče njeno veljavnost ali izda novo licenco, mora
pristojni upravni organ o tem obvestiti Komisijo Evropske
skupnosti.
18. člen
(pogoji in postopek za pridobitev varnostnega spričevala)
(1) Za vožnjo po progah železniškega omrežja v Republiki Sloveniji si je prevoznik dolžan pridobiti varnostno
spričevalo. Na popolno vlogo prosilca, ki je imetnik licence,
izda varnostno spričevalo direkcija.
(2) Z varnostnim spričevalom imetnik dokazuje:
– da izpolnjuje s predpisi določene tehnične in obratovalne pogoje, zahtevane za prevozne storitve v železniškem
prometu in varnostne zahteve, ki so predpisane za osebje;
– da je osebje, ki ga zaposluje za upravljanje in spremljanje vlakov, s katerimi opravlja prevoz, ustrezno usposobljeno za izpolnjevanje prometnih pravil, ki zagotavljajo varnost v železniškem prometu;
– da vozni park, ki ga sestavljajo vlaki, ki bodo vozili po
progah železniškega omrežja v Republiki Sloveniji, ustreza
pogojem in zahtevam, določenim z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi.
(3) Vlada z uredbo predpiše kriterije za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena in
postopek za izdajo varnostnega spričevala.
3. Sprememba namembnosti zemljišč in sodelovanje
javnosti v postopkih za pridobitev dovoljenj za gradnjo
javne železniške infrastrukture
19. člen
(odškodnina za spremembo namembnosti zemljišč,
potrebnih za gradnjo javne železniške infrastrukture)
Vlada lahko na predlog ministra, pristojnega za promet,
zniža ali oprosti plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je
prihodek proračuna države, če gre za zemljišče, potrebno
za gradnjo ali rekonstrukcijo javne železniške infrastrukture.
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20. člen
(sodelovanje javnosti v postopkih priprave in sprejemanja
lokacijskih načrtov in izdaje dovoljenj za gradnjo železniških
prog)
Če se za graditev javne železniške infrastrukture pripravi in sprejme lokacijski načrt po določbah 45.a, 45.b, 45.c,
45.č, 45.d, 45.e, 45.f, 45.g in 45.h členov v zvezi s 45.j
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, 71/93 in 44/97), se
šteje, da so zahteve o sodelovanju javnosti po 60. členu
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)
izpolnjene z javno razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta.
IV. DIREKCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET
21. člen
(naloge direkcije)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne ter določene upravne in nadzorne naloge s področja železniškega
prometa ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v
tem zakonu, izvaja direkcija, kot organizacija v sestavi ministrstva, pristojnega za promet
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka se zlasti nanašajo na:
– zagotavljanje pogojev za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi ter nadzor nad njihovim izvajanjem;
– izvajanje financiranja javnih gospodarskih služb iz prve alinee;
– nadzor nad porabo sredstev, ki jih država zagotavlja
za izvajanje javnih gospodarskih služb iz prve alinee;
– vodenje pritožbenih postopkov v zvezi z dodelitvijo
vlakovne poti in določitvijo uporabnine;
– priprava strokovnih podlag za obračun uporabnine
javne železniške infrastrukture;
– nadzor nad usklajevanjem, izdelavo in izvajanjem voznih redov in njihovo potrjevanje;
– izdajanje in odvzem licenc in varnostnih spričeval;
– izdajanje dovoljenj in soglasij v skladu z zakonom, ki
ureja varnost železniškega prometa;
– pripravo predlogov predpisov na podlagi zakona, ki
ureja varnost železniškega prometa;
– organizacijo izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog
s področja javne železniške infrastrukture in prevoza potnikov v železniškem prometu;
– graditev nove javne železniške infrastrukture;
– izdelavo osnutkov letnih in srednjeročnih načrtov vzdrževanja in modernizacije ter osnutka nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture;
– pripravo izhodišč za pogovore o mednarodnem sodelovanju in sodelovanje pri pripravi mednarodnih pogodb s
področja železniškega prometa;
– druge naloge, določene z zakonom ali drugimi predpisi, ali naloge, ki jih direkciji naloži organ, v katerega sestavi je.
(3) Naloge iz desete, enajste in dvanajste alinee prejšnjega odstavka lahko za direkcijo po njenem naročilu izvaja
upravljavec.
(4) Sedež direkcije je glede na razpoložljive kadrovske
in materialne možnosti v Mariboru.
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V. FINANCIRANJE
22. člen
(financiranje gospodarskih javnih služb in razvoja javne
železniške infrastrukture)
(1) Sredstva za izvajanje javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu se zagotavljajo s prodajo storitev in iz državnega proračuna.
(2) Sredstva za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe
javne železniške infrastrukture in vodenje prometa na njej
zagotavlja država iz proračuna in iz drugih virov, če tako
določa zakon.
(3) Za graditev nove javne železniške infrastrukture zagotavlja sredstva država iz proračuna, lahko pa se zagotavljajo tudi s sredstvi vlaganj domačih ali tujih oseb in iz drugih
virov skladno z zakonom.
(4) Sredstva za nadomestilo stroškov iz 4. člena tega
zakona zagotavlja prevoznikom, ki izvajajo prevoz potnikov v
mednarodnem železniškem prometu in/ali prevoz blaga, država iz proračuna.
VI. REORGANIZACIJA
23. člen
(reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.)
Javno podjetje Slovenske železnice, d.d., se na podlagi posebnega zakona reorganizira na način, ki zagotavlja
enovitost upravljanja in vodenja sistema železnic ter varnost
železniškega prometa. Privatizacija podjetja ali njegovih pravnih naslednikov se uredi s posebnim zakonom
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
24. člen
(pristojnost)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja
Prometni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju:
PIRS).
(2) PIRS je pristojen za nadzor nad zagotavljanjem varnosti in urejenosti železniškega prometa pri izvajanju prevoznih storitev v železniškem prometu.
(3) Neposredne naloge inšpekcijskega nadzorstva po
tem zakonu opravlja inšpektor za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
(4) Inšpektor mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa
zakon o varnosti v železniškem prometu.
25. člen
(obseg nadzorstva)
(1) Na področju javne železniške infrastrukture PIRS
izvaja nadzor nad organiziranjem in izvajanjem vzdrževalnih
in modernizacijskih del na javni železniški infrastrukturi in
nad izvajanjem kontrole glede stanja te infrastrukture.
(2) Na področju izvajanja prevoznih storitev v javnem
železniškem prometu PIRS izvaja nadzor nad prevozniki
glede:
– veljavnosti licence za prevozne storitve v železniškem prometu, ki jih izvajajo;
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– posedovanja varnostnega spričevala, za izvajanje prevoza na posamezni progi;
– odobrene vlakovne poti za vožnjo vlaka na določeni
relaciji ob določenem času;
– izpolnjevanja pogojev, zahtevanih v dokumentih iz
prve in druge alinee.
(3) PIRS o vseh ugotovljenih pomanjkljivostih obvešča
direkcijo.
26. člen
(ukrepanje inšpektorja)
(1) Poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po zakonu o
upravi ima inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva pravico in dolžnost:
1. odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti v roku, ki ga določi;
2. prepovedati nadaljnje izvajanje prevoznih storitev v
železniškem prometu prevozniku, če zanje nima veljavne
licence ali varnostnega spričevala ali če ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je pridobil ta dokument.
(2) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba v
osmih dneh od dneva njene vročitve. O pritožbi zoper odločbo inšpektorja odloča ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Pritožba zoper odločbo, s katero je odrejena takojšnja odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki neposredno
ogrožajo varen železniški promet, ne zadrži njene izvršitve.
27. člen
(pravice inšpektorja)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati objekte, postroje in naprave, železniška vozila, materiale, tehnično in drugo dokumentacijo v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva, lahko pa tudi
zahteva potrebna dokazila, po potrebi pa se lahko obrne
tudi na strokovne organizacije in strokovnjake.
28. člen
(dolžnosti upravljalca in prevoznika)
Upravljavec ali prevoznik morata inšpektorju omogočiti
oziroma zagotoviti nemoteno izvajanje inšpekcijskega nadzorstva, mu dovoliti vstop v poslovne prostore ter mu dati na
razpolago vse zahtevane podatke, listine in druge dokumente, ki se nanašajo na predmet inšpekcijskega pregleda.

29. člen
(dolžnost obveščanje inšpektorja)
Odgovorna oseba javnega podjetja ali prevoznika je
dolžna najkasneje v osmih dneh po preteku roka, določenega za odpravo pomanjkljivosti, inšpektorja obvestiti o izpolnitvi z odločbo odrejenih ukrepov.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek prevoznik, ki izvaja prevozne storitve v
železniškem prometu:
– brez dodeljene vlakovne poti ali ravna v nasprotju s
pogoji, pod katerimi mu je dodeljena (prvi in šesti odstavek
15. člena);
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– brez licence ali ravna v nasprotju s pogoji, pod katerimi mu je dodeljena (prvi in šesti odstavek 16. člena);
– brez varnostnega spričevala ali ravna v nasprotju s
pogoji, pod katerimi mu je dodeljeno (prvi in drugi odstavek
18. člena);
– ne zagotovi ločenih računovodskih evidenc (šesti odstavek 4. člen);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba prevoznika.
31. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek upravljavec, če ne vodi ločenih računovodskih evidenc (šesti odstavek 9. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba upravljavca.
32. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek prevoznik ali upravljavec, če:
– se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti (1. točka
prvega odstavka 26. člena);
– ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
prepovedal nadaljnje izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu (2. točka prvega odstavka 26. člena);
– prepreči ali onemogoči inšpektorju opravljanje nalog
inšpekcijskega nadzorstva, ali mu ne da potrebnih podatkov
(28. člen);
– inšpektorja v roku ne obvesti o izvršitvi ukrepov (29.
člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba upravljavca ali prevoznika.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Sredstva in obveznosti do virov sredstev obstoječe
javne železniške infrastrukture in z njo povezanih finančnih
obveznosti, se iz premoženja javnega podjetja Slovenske
železnice, d.d., izločijo po stanju na dan 31. 12. 1999.
(2) Sredstva počitniških zmogljivosti, s katerimi na podlagi zakona o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic (Uradni list RS, št. 64/95) gospodari javno
podjetje Slovenske železnice, d.d., se prenesejo na to javno podjetje, razen sredstev počitniških zmogljivosti, ki so jih
do 1. 1. 1999 uporabljali delavci zavodov Železniška srednja šola Ljubljana in Srednja prometna šola Maribor in katera
se prenesejo v premoženje, ki ga upravljata ta dva zavoda.
Sredstva počitniških zmogljivosti, s katerimi na podlagi navedenega zakona gospodarijo SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o., se prenesejo v premoženje SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o. Vlada s sklepom določi sredstva počitniških zmogljivosti, ki se prenesejo na javno podjetje Slovenske železnice, d.d. in na SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.
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34. člen
(finančne obveznosti države)
(1) Država prevzame izpolnjevanje obveznosti javnega
podjetja Slovenske železnice d.d. iz naslova črpanih posojil,
najetih za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne železniške infrastrukture, ki izhajajo iz:
– 26. in 27. člena zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice, (ZNOFP – Uradni list RS, št. 71/93);
in posojil, za katere je dano poroštvo države na podlagi:
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
iz pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in
razvoj, za obnovo Slovenskih železnic – Ljubljana (ZPOPNPEB – Uradni list RS, št. 47/93);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
iz pogodb o najetju posojil Evropske investicijske banke za
obnovo slovenskih železnic (ZPOPNPEI – Uradni list RS, št.
71/93);
– zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti
iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za
projekt Slovenske železnice II (ZGOPS – Uradni list RS, št.
39/94);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Slovenskih železnic, d.d., za odplačilo obveznosti iz
naslova najetih kreditov pri EIB in EBR (ZPNKSZ – Uradni
list RS, št. 17/96);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki za
transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZKPTP – Uradni
list RS, št. 41/97);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–
državna meja (ZPSZPH – Uradni list RS, št. 48/98);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj železniške
infrastrukture (ZPFRZI – Uradni list RS, št. 31/99 in 89/99).
Obveznosti iz posojilnih pogodb s poroštvom države,
sklenjenih med javnim podjetjem Slovenske železnice, d.d.
in bankami prevzema država po stanju na dan 31. 12. 1999,
kot so navedene v tabeli, ki je sestavni del tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena za posojili s poroštvom države na podlagi ZPSZPH in
ZPFRZI, katerih javno podjetje Slovenske železnice, d.d.,
še ni črpalo, ministrstvo, pristojno za finance in javno podjetje Slovenske železnice, d.d., posebej opredelita način prevzema teh obveznosti, njihovo vrednost in ročnost v pogodbi
iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Sredstva za odplačevanje obveznosti, navedenih v
prvem in prejšnjem odstavku tega člena, zagotavlja država v
proračunu.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance z javnim podjetjem
Slovenske železnice, d.d., sklene pogodbo, v kateri se datumsko določi izpolnjevanje obveznosti iz posojilnih pogodb,
navedenih v prvem odstavku tega člena, in postopek plačevanja teh obveznosti.
(5) Država bo v letu 2000 prevzela dolgove, ki so
določeni v prvem in drugem odstavku tega člena.
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35. člen
(izvajanje gospodarskih javnih služb v prehodnem obdobju)
Z javnim podjetjem Slovenske železnice, d.d., se za
čas do izvedbe reorganizacije skladno z zakonom iz 23.
člena tega zakona sklenejo pogodbe:
a) za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb:
– prevoza potnikov v notranjem prometu (drugi odstavek 6. člena)
in
– vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture ter za vodenje prometa (prvi odstavek 11. člena),
b) o upravljanju javne železniške infrastrukture (četrti
odstavek 9. člena).
36. člen
(začasna ureditev pristopa)
Šteje se, da prevoznik, ki opravlja prevozne storitve v
železniškem prometu ob uveljavitvi tega zakona, izpolnjuje
pogoje za pridobitev licence in varnostnega spričevala po
tem zakonu. Pri dodelitvi vlakovnih poti, ki ne omejujejo
izvajanja javne gospodarske službe iz 6. člena tega zakona,
ima pod enakimi pogoji prednost pred drugimi prosilci.
37. člen
(veljavnost obstoječih pogodbenih razmerij)
Obstoječa pogodbena razmerja v zvezi z najemom,
zakupom ali prodajo posameznih delov javne železniške
infrastrukture, ki jih je sklenilo javno podjetje Slovenske
železnice, d.d., ostanejo v veljavi tudi po začetku veljavnosti
tega zakona, s tem da mora biti ne glede na določbe pogodbe zagotovljen prost pristop na javno železniško infrastrukturo. Če je treba, mora najemnik, zakupnik ali kupec z lastnikom ali njegovim pooblaščencem skleniti dodatek k pogodbi.
38. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do začetka veljavnosti tega
zakona že uporabljeno za gradnjo javne železniške infrastrukture, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot javno
dobro – javna železniška infrastruktura, se vpiše v zemljiško
knjigo na poseben vložek kot javno dobro – javna železniška
infrastruktura – po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
(2) Lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka, razen javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., in njegovih pravnih
predhodnikov, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
(3) Predlogu za zemljiškoknjižni vpis lastništva javne
železniške infrastrukture iz prvega odstavka novi lastnik ali
njegov pooblaščenec priloži pisno izjavo o pridobitvi lastninske pravice po tem zakonu.
39. člen
(predpisi vlade)
Predpise iz četrtega odstavka 4. člena, drugega odstavka 5. člena, tretjega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 11. člena, sedmega in enajstega odstavka 15. člena,
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osmega odstavka 16. člena in tretjega odstavka 18. člena
izda vlada najkasneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
40. člen
(predpisi ministra)
Predpisa iz sedmega odstavka 4. člena in sedmega
odstavka 9. člena tega zakona izda minister, pristojen za
promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
41. člen
(sklenitev dogovora)
Dogovor iz prvega odstavka 7. člena tega zakona sklenejo stranke kolektivne pogodbe najkasneje do 31. 12.
1999.
42. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)
Z začetkom veljavnosti tega zakona preneha veljati zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list
RS, št. 71/93), zakon o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami slovenskih železnic (Uradni list RS, št. 64/95) in
zakon o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (Uradni list RS, št. 37/95).
43. člen
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Določbe druge, tretje in četrte alinee tretjega odstavka 15. člena ter drugega stavka prvega odstavka 17.
člena tega zakona se začnejo uporabljati, ko postane Republika Slovenija članica Evropske skupnosti.
(2) Dokler Republika Slovenija ni članica Evropske
skupnosti, se kombinirani promet uvršča med prevozne storitve v železniškem prometu, ki so javna dobrina. Za zagotavljanje sredstev za kombinirani promet se uporabljajo pravna
pravila, kot jih določajo 3., 4., 6. in 7. člen zakona o načinu
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (ZNOFP – Uradni list RS,
št. 71/93).
44. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/97-8/3
Ljubljana, dne 2. novembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

NLB-obveznice (50/R)
NLB-obveznice (51/R)
NLB-obveznice (1 ref 83)
NLB-obveznice (52/R)
NLB-dodatek A (9469)
NLB-dodatek A (9468)
EIB gar.III/2548

EIB gar.III/3480

EIB 1.7023

TUJI KREDITI
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 71/93-ZN0FP
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP

Ur. l., št. 41/97-ZKPTP

Ur. l., št. 71/93-ZPOPNPEI

9.290.740.440,00

Kred. pog. še ni sklenjena SIT

SKUPAJ TUJI IN DOMAČI KREDITI

SKUPAJ

4.625.000.000,00
1.072.000.000,00
1.012.000.000,00
20.420.000,00
298.000.000,00
249.000.000,00
1.500.000.000,00
13.233.216.202,00

NLB 2942/89A
SIT
NLB 2942/89C
SIT
NLB 2942/89B
SIT
NLB 3075/90
SIT
SKB 32164/97
SIT
Abanka 6176
SIT
Gor.banka 085FO59383/1 SIT
NLB 02/99-SIN
SIT

15.200.000,00
60.300.000,00
5.795.890,00

13.000.000,00

9.000.000,00

38.000.000,00

16.000.000,00

379.236,12
35.633,07
1.940,44
940,48
7.455.122,97
20.325.776,70
16.590.000,00
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Znesek glav.
v valuti

12. 6. 1989
12. 6. 1989
12. 6. 1989
3. 7. 1990
15. 5. 1996
29. 8. 1996
18. 6. 1997
29. 4. 1999

12. 4. 1994
12. 4. 1994
8. 11. 1983

11. 7. 1994

13. 12. 1993

13. 12. 1993

24. 7. 1989

20. 9. 1988
20. 9. 1988
20. 9. 1988
20. 9. 1988
17. 10. 1996
17. 10. 1996
3. 2. 1984
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Datum
podpisa
pogodbe

31. 12. 2011

1. 4. 2000
1. 4. 2000
1. 4. 2000
1. 4. 2001
31. 10. 2000
30. 11. 2000
1. 8. 2000
30. 6. 2009

20. 9. 2008
20. 9. 2008

10. 7. 2014

25. 5. 2013

25. 5. 2013

15. 3. 2009

18. 10. 2008
18. 10. 2008
18. 10. 2008
18. 10. 2008
19. 12. 2006
19. 12. 2006
31. 1. 2004
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Datum
zapadlosti
kred.

EUR
DEM
EUR
DEM
FRF
USD
DEM
DEM

USD
USD
USD
USD
DEM
USD
DKK
GRD
USD
DEM
FRF
GBP
NLG
DEM
FRF
NLG
JPJ
CHF
EUR
BEF
ITL
CHF
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valuta

obresti

4.135.959,50
7.631.080,64
6.576.000,00
7.962.101,40
15.383.693,00
11.400.002,00
45.225.000,00
5.444.661,46

1.659.894,28
2.296.884,46
2.184.105,09
2.026.906,86
5.938.002,67
5.035.950,00
9.054.610,31
2.733.480,11

310.284,12
84.815,63
29.154,35
7.969,28
1.587,64
433,99
769,52
210,40
5.170.488,49
853.531,47
14.096.909,61
3.371.369,89
4.465.068,08
1.283.505,52
7.866.457,00
2.261.251,00
1.054.625,94
303.157,35
6.888.985,38
1.980.272,26
3.516.256,05
1.010.764,89
1.198.024,15
344.377,85
775.772,94
222.999,70
4.489.027,00
2.060.018,79
9.449.110,94
4.336.206,09
4.278.306,22
1.963.318,85
1.002.796.307,38
460.184.181,32
1.972.570,38
905.214,45
26.211.215,34
9.793.449,29
186.099.780,00
87.527.710,00
5.091.475.076,00 2.417.672.449,00
897.637,44
242.162,83

glavnica

Stanje neodplačanih obveznosti po deviznih valutah

26.078.332.007,20

10.175.242.159,40

1.822.510,60
1.344.141,00
362.361,30
28.114.653,00
116.324.173,10
110.505.870,00
663.005.456,90
14.981.610.681,90

25.048.634.857,50

792.889.083,50
747.981.737,70
1.260.659.971,20
780.427.660,20
449.594.579,90
2.061.552.421,30
4.432.855.005,00
533.662.956,10

56.111.128,30
5.272.210,90
287.105,40
139.158,20
506.799.906,60
2.549.255.528,70
115.160.803,40
4.616.005,50
190.716.340,30
675.243.191,20
102.763.989,60
349.784.715,00
67.486.427,50
440.004.550,70
276.154.046,90
372.180.553,80
1.521.442.557,60
235.185.029,50
5.024.852.488,60
884.401.984,90
504.096.765,30
107.023.248,30
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13.723.845.105,30

6.301.623.348,90

50.556,60
37.286,60
10.051,90
2.093.157,20
3.512.716,90
3.351.650,30
24.211.594,80
7.388.954.742,10

8.410.692.717,20

318.212.024,80
225.135.561,60
418.706.487,20
198.672.951,20
173.540.503,20
910.690.622,50
887.512.982,70
267.929.706,70

15.337.880,50
1.441.147,60
78.481,90
38.048,30
83.661.276,80
609.671.451,30
33.103.532,62
1.326.893,00
54.822.338,50
194.101.930,30
29.540.008,20
100.547.312,10
19.399.301,40
201.918.509,75
126.727.357,50
170.794.015,10
698.191.439,90
107.926.636,90
1.877.464.948,30
415.957.936,20
239.368.913,80
28.872.517,30

Znesek prevzetih obveznosti po posameznem
kreditu v SIT
glavnica
obresti

73.261.504.687,20

39.802.177.112,50

16.476.865.508,30

1.873.067,20
1.381.427,60
372.413,20
30.207.810,20
119.836.890,00
113.857.520,30
687.217.051,70
22.370.565.424,00

33.459.327.674,70

1.111.101.108,30
973.117.299,30
1.679.366.458,40
979.100.611,40
623.135.083,10
2.972.243.043,80
5.320.367.987,70
801.626.369,20

71.449.008,80
6.713.358,50
365.587,30
177.206,50
590.461.183,40
3.158.926.980,00
148.264.336,02
5.942.898,50
245.538.678,80
869.345.121,50
132.303.997,80
450.332.027,10
86.885.728,90
641.923.060,45
402.881.404,40
542.974.568,90
2.219.633.997,50
343.111.666,40
6.902.317.436,90
1.300.359.921,10
743.465.679,10
135.895.765,60
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Skupaj v SIT
(glavnica+
obresti)
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DOMAČI KREDITI
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Ur. l., št. 17/96-ZPNKSZ
Ur. l., št. 71/93-ZNOFP
Skl. vlade št.440-15/97-2(N)
Ur. l., št. 48/98-ZPSZPH
Ur. l., št. 31/99 in
89/99-ZPFRZI

SKUPAJ

MŽ Sk (2127)+aneks

USD
DEM
DEM

Ur. l., št. 47/93-ZPOPNPEB EBRD 110

Ur. l., št. 71/93-ZNOFP

EUR

EUR

EUR

EUR

USD
USD
USD
USD
DEM
USD
EUR

3

Valuta

EIB 1.7359

Ur. l., št. 39/94-ZGOPS

EIB 1.7024

2

1

Ur. l., št. 71/93-ZPOPNPEI

Kreditodajalec

Zakonska
osnova

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4350.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

Št.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za pomembno in zaslužno delo v slovenski folklorni
dejavnosti podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije dr. Brunu
Ravnikarju.
Št. 996-01-34/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za mecenski doprinos slovenski kulturi podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije dr. Brunu
Breschiju.
Št. 996-01-32/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4351.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, četrte alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4353.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4352.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge pri razvoju in uresničevanju programov avtomatizacije, tako v Iskri kot v širšem slovenskem prostoru,
podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije prof. dr. Antonu Ogorelcu, zaslužnemu prof. Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Št. 996-01-35/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Helensko republiko podeljujem
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Constantinosu Stephanopoulosu, predsedniku Helenske republike.
Št. 996-01-33/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
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VLADA
4354.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc

Na podlagi 35. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odl. US, 13/98 – odl. US in
59/99 – odl. US) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97
in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
1. člen
V uredbi o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
(Uradni list RS, št. 90/98) se za 12. členom doda nov 12.a
člen, ki se glasi:

Stran
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“12.a člen
(radijske postaje, ki delujejo na podlagi začasnega
radijskega dovoljenja)
Za radijske postaje, ki delujejo na podlagi začasnega
radijskega dovoljenja, izdanega na podlagi 19. člena pravilnika o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 50/97) se
izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,1.“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 427-03/98-6
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4355.

Sklep o določitvi novih nalog in pristojnosti
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 23/99) je
Vlada Republike Slovenije na 132. seji dne 28. oktobra
1999 sprejela

SKLEP
o določitvi novih nalog in pristojnosti Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO
1. člen
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (v nadaljevanju: komisija) je stalno posvetovalno telo Vlade Republike
Slovenije.
2. člen
Komisija ima naslednjo vlogo:
– svetuje Vladi Republike Slovenije in njenim organom
ter delegacijam ob generalni konferenci UNESCO in drugih
medvladnih sestankih v vseh zadevah s področja delovanja
UNESCO;
– povezuje in pospešuje sodelovanje vladnih in nevladnih organov in organizacij v izvajanju programskih aktivnosti
UNESCO v Republiki Sloveniji ter njihovo sodelovanje v
aktivnostih zunaj države, vključno z nudenjem strokovnih
nasvetov in pomoči UNESCO in drugim nacionalnim komisijam;
– skrbi za uresničevanje ciljev UNESCO v Republiki
Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti UNESCO;
– spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki jih nudi in
omogoča UNESCO prek svojih širokih mednarodnih aktivnosti;
– pospešuje sodelovanje pri izvajanju programskih aktivnosti z drugimi nacionalnimi komisijami, sedežem
UNESCO in regionalnimi uradi UNESCO;
– izvaja druge aktivnosti, za katere meni, da so povezane s splošnimi cilji UNESCO;
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in naloge:
– obravnava možnosti sodelovanja Republike Slovenije
z UNESCO na področju izobraževanja, znanosti, kulture,
komunikacij in drugih programskih nalog UNESCO ter o
svojih predlogih obvešča Vlado Republike Slovenije;
– obravnava programe, projekte in druge aktivnosti
UNESCO ter pripravlja predloge za njihovo izvajanje in vključevanje Republike Slovenije v te aktivnosti, oziroma prek
svojih delegatov sodeluje na mednarodnih seminarjih, konferencah, simpozijih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru programov UNESCO doma in v tujini;
– pripravlja izhodišča za nastop vladne delegacije na
zasedanjih generalne konference UNESCO ter predlaga sestavo delegacij, udeležence na drugih sestankih UNESCO
ter predstavnike Republike Slovenije v organih UNESCO;
– pripravlja mnenja o sklepanjih in izvajanju konvencij
in priporočil ter drugih dokumentov, sprejetih v okviru pristojnosti UNESCO, ter daje pobude za njihovo izvajanje v
Republiki Sloveniji;
– daje pobude in predloge za pripravo poročil in drugih
informativnih gradiv, ki seznanjajo UNESCO s stanjem na
področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in
drugih področij v pristojnosti UNESCO v Republiki Sloveniji,
ter za pripravo statističnih in drugih podatkov s teh področij;
– daje pobude za vključevanje organizacij, strokovnih
društev in posameznikov s področij pristojnosti UNESCO v
njegove aktivnosti;
– obvešča javnost o ciljih in akcijah UNESCO, obravnava vprašanja, povezana s predstavljanjem najpomembnejših dokumentov, sprejetih v UNESCO, širši javnosti ter njihovim prevajanjem v slovenščino;
– obravnava druga vprašanja s področja sodelovanja
Republike Slovenije z UNESCO.
3. člen
Komisijo sestavljajo:
– predsednik,
– dva podpredsednika in
– člani, ki jih predlagajo:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za zunanje zadeve,
Urad za žensko politiko,
Uprava za varstvo naravne dediščine,
Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
Zavod regijski park Škocjanske jame,
Arhiv Republike Slovenije,
Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Slovenska znanstvena fundacija,
Univerza v Ljubljani – šest članov:
– rektorat,
– Filozofska fakulteta,
– Pedagoška fakulteta,
– Pravna fakulteta,
– Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo,
– Fakulteta za družbene vede,
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Univerza v Mariboru – tri člane:
– rektorat,
– Pedagoška fakulteta,
– Pravna fakulteta,
UNESCO Mednarodni center za kemijske študije,
Pedagoški inštitut,
Kemijski inštitut,
Institut Jožefa Stefana,
Inštitut za narodnostna vprašanja,
Andragoški center,
Inštitut za proučevanje krasa,
Pridružene šole (nacionalni koordinator),
Predstavnik UNESCO klubov,
RTV Slovenija,
Narodna in univerzitetna knjižnica,
Društvo Republike Slovenije za Združene narode,
Sklad Republike Slovenije za ljubiteljsko kulturo,
Društvo slovenskih pisateljev,
Društvo novinarjev Slovenije,
Društvo prosvetnih delavcev,
ICOM (International Council of Museums) – nacionalni
komite,
Kulturniška zbornica Slovenije,
Združenje slovenskih raziskovalcev,
Koordinacija raziskovalnih inštitutov – KORIS,
Po položaju so člani komisije:
– stalni delegat Republike Slovenije pri Unescu,
– predsedniki nacionalnih komitejev:
– Mednarodni program geološke korelacije (IGCP),
– Mednarodna oceanografska komisija (IOC),
– Mednarodni hidrološki program (IHP),
– Človek in biosfera (MAB),
– trije člani, ki jih predlaga izvršni odbor komisije iz vrst
pomembnih kulturnih in znanstvenih osebnosti Republike
Slovenije.
Komisija lahko po svoji presoji imenuje do tri člane iz
vrst intelektualne in kulturne sredine, ki so s svojim izjemnim
dolgoletnim delom prispevali k izboljševanju sodelovanja Slovenije z UNESCO.
4. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena imenujejo
svoje predstavnike za dobo štirih let.
Predsednika komisije imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi predloga ministra, pristojnega za znanost in
tehnologijo, in v soglasju z ministri, pristojnimi za šolstvo in
šport, kulturo, okolje in prostor ter za zunanje zadeve.
5. člen
Komisija sprejme poslovnik, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha dosedanji mandat predsednika komisije, ki do imenovanja novega opravlja
svojo funkcijo. Vlada Republike Slovenije imenuje novega
predsednika v roku dveh mesecev po sprejemu tega sklepa.
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha mandat dosedanjim članom, ki do imenovanja novih opravljajo svojo funkcijo. Organi in organizacije iz 3. člena tega sklepa imenujejo
svoje predstavnike v roku dveh mesecev po sprejemu tega
sklepa ter o tem obvestijo urad predsednika vlade.

Št.
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7. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije št. 02106/90-19/2-8 z dne 3. oktobra 1991.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-36/99-1
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4356.

Sklep o dopolnitvi sklepa o organizaciji in delu
javnega zavoda Kobilarna Lipica

Na podlagi 11. člena zakona o Kobilarni Lipica (Uradni
list RS, št. 29/96) je Vlada Republike Slovenije na 133. seji
dne 4. novembra 1999 sprejela

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o organizaciji in delu javnega
zavoda Kobilarna Lipica
1. člen
2. člen sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda
Kobilarna Lipica (Uradni list RS, št. 33/96) se dopolni z
novo 8. točko, ki se glasi:
“DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.15
Drugo založništvo
H/55.301
Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.302
Dejavnost okrepčevalnic
H/55.401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah
H/55.402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih
H/55.403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
I/60.23
Drug kopenski potniški promet
I/ 60.24
Cestni tovorni promet
I/63.30
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
J/67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom
K/71.401
Izposojanje športne opreme
K/71.403
Izposojanje drugih predmetov široke porabe
K/74.841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
N/85.2
Veterinarstvo
O/92.53
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov“.
8. točka postane 9. točka.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-00/98-12
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
4357.

Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko
katerih se lahko uvažajo, izvažajo oziroma
prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, za katere je
obvezen zdravstveni pregled

Na podlagi petnajste alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se
lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v
tranzitu pošiljke rastlin, za katere je obvezen
zdravstveni pregled
1. člen
Pri trgovanju čez državno mejo se smejo pošiljke rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled, izvažati, uvažati in prevažati v tranzitu samo čez mejne prehode v naslednjih krajih:
1. z železniškimi prevoznimi sredstvi: Dobova, Jesenice, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Pragersko in Sežana;
2. s cestnimi prevoznimi sredstvi: Dolga vas, Dragonja,
Fernetiči, Gruškovje, Holmec, Jelšane, predor Karavanke,
Ljubljana, Obrežje, Središče ob Dravi, Šentilj, Škofije in
Vrtojba;
3. s pomorskimi prevoznimi sredstvi: Luka Koper;
4. z zračnimi prevoznimi sredstvi: Letališke LjubljanaBrnik;
5. po pošti: Ljubljana in Maribor.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko rastline
uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu (Uradni list RS,
št. 18/95 in 73/95).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-3/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.

Uradni list Republike Slovenije

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mislinja
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mislinja, št. 11-01/95 z dne 15.
10. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Slovenj Gradec, za obdobje od 1. 1. 1995
do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Mislinja na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mislinja je izdelan v treh izvodih za
5828,80 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Slovenj Gradec, v Občini Mislinja, oziroma v katastrskih občinah Mislinja, Paka, Šentilj, Zgornji Dolič ter Srednji Dolič.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mislinja je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mislinja, Gozdarska cesta 80, Mislinja, in na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mislinja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11/4-97
Ljubljana, dne 25. oktobra 1999.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

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

4359.
4358.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mislinja

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

Odredba o spremembah odredbe o določitvi
števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev,
upravno-tehničnih delavcev, referentov v
sodnem registru, stečajnih referentov,
administrativnih delavcev, računovodskih
delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih
sodiščih

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95 in 38/99) izdaja minister za pravosodje
po predhodnem mnenju 4. seje Sodnega sveta z dne 26. 8.
1999 in potrditvi Vlade Republike Slovenije s sklepom št.
705-10/98-2 z dne 21. 10. 1999

Uradni list Republike Slovenije

ODREDBO
o spremembah odredbe o določitvi števila
sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravnotehničnih delavcev, referentov v sodnem
registru, stečajnih referentov, administrativnih
delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih
delavcev na okrožnih sodiščih
I
V odredbi o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem
registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 83/94, 14/97 in 61/98) se v
točki I.:
– pod zaporedno številko 8 (Okrožno sodišče v Novi
Gorici) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“ 3 strokovne sodelavce”,
– pod zaporedno številko 7 (Okrožno sodišče v Murski
Soboti) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“3 strokovne sodelavce”,
– pod zaporedno številko 2 (Okrožno sodišče v Kopru)
peta alinea spremeni, tako da se glasi:
“38 administrativnih delavcev”.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-2/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 21. 10.
1999 št. 705-10/98-2, na podlagi drugega odstavka 59.
člena zakona o sodiščih dala potrditev k odredbi o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih
sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih.

4360.

Odredba o spremembah odredbe o določitvi
števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov
v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in
tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95 in 38/99) izdaja minister za pravosodje
po predhodnem mnenju 5. seje Sodnega sveta z dne 9. 9.
1999 in potrditvi Vlade Republike Slovenije s sklepom št.
705-11/98-2 z dne 21. 10. 1999.

ODREDBO
o spremembah odredbe o določitvi števila
strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v
zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in
tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
I
V odredbi o določitvi števila strokovnih sodelavcev,
sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delav-
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cev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih (Uradni list
RS, št. 83/94, 7/95, 14/97 in 61/98) se v točki I.:
– pod zaporedno številko 7 (Okrajno sodišče v Gornji
Radgoni) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“8 administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 22 (Okrajno sodišče v Mariboru) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“15 referentov v zemljiški knjigi in vodjo”,
– pod zaporedno številko 31 (Okrajno sodišče v Sevnici) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“1 referenta v zemljiški knjigi in vodjo”,
– pod zaporedno številko 34 (Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“5 referentov v zemljiški knjigi in vodjo”,
– pod zaporedno številko 43 (Okrajno sodišče na Vrhniki) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“2 referenta v zemljiški knjigi in vodjo”,
– pod zaporedno številko 44 (Okrajno sodišče v Žalcu)
druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“4 referente v zemljiški knjigi in vodjo”,
– pod zaporedno številko 37 (Okrajno sodišče v Škofji
Loki) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“3 referente v zemljiški knjigi in vodjo”,
– pod zaporedno številko 1 (Okrajno sodišče v Ajdovščini) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“2 strokovna sodelavca”,
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“3 referente v zemljiški knjigi in vodjo”,
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“8 administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 2 (Okrajno sodišče v Brežicah) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“2 referenta v zemljiški knjigi in vodjo”,
– pod zaporedno številko 14 (Okrajno sodišče v Kopru) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“4 strokovne sodelavce”,
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“24 administrativnih delavcev”,
– pod zaporedno številko 23 (Okrajno sodišče v Murski Soboti) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“5 strokovnih sodelavcev”,
– pod zaporedno številko 29 (Okrajno sodišče na Ptuju) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“20 administrativnih delavcev”,
– pod zaporedno številko 21 (Okrajno sodišče v Ljutomeru) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“7 administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 18 (Okrajno sodišče v Lendavi) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“5 referentov v zemljiški knjigi in vodjo”.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-2/99
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 21. 10.
1999 št. 705-11/98-2 na podlagi drugega odstavka 59.
člena zakona o sodiščih dala potrditev k odredbi o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev,
sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih.
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4361.

Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov
brez grajenih ovir

Na podlagi 8.c in 30. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
59/96 in št. 45/99) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o zahtevah za projektiranje objektov brez
grajenih ovir
1. člen
(1) Ta pravilnik določa zahteve za projektiranje stanovanjskih objektov, poslovnih objektov in objektov družbenega standarda (v nadaljevanju: objekti), ki morajo biti izpolnjene, da se funkcionalno oviranim osebam omogočijo samostojen in varen dostop do objekta, vstop v objekt ter dostop
in uporaba vseh tistih prostorov v objektu, ki so namenjeni
javni rabi.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri projektiranju rekonstrukcij že zgrajenih objektov oziroma prenovi starih mestnih jeder, če so dane tehnične možnosti za
njihovo izvedbo in upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine.
2. člen
(1) Če so za določen objekt z drugim predpisom določene posamezne zahteve za projektiranje brez grajenih ovir,
velja zanj ta pravilnik glede preostalih zahtev, ki so urejene s
tem pravilnikom.
(2) Ta pravilnik velja tudi za projektiranje skupnih prostorov v stanovanjskih stavbah in tistih stanovanj v njih, ki so
namenjena za bivanje funkcionalno oviranih oseb.
3. člen
(1) Objekti morajo biti projektirani tako, da omogočajo
dostop in uporabo vsem ljudem ne glede na stopnjo njihove
individualne telesne zmogljivosti.
(2) Pri projektiranju objektov je treba upoštevati zahteve slovenskega nacionalnega standarda:
SIST ISO/TR 9527 – Gradnja poslopij, Potrebe funkcionalno oviranih ljudi v grajenem prostoru – Vodila za projektiranje, razen če ni s tem pravilnikom posamezno vprašanje urejeno drugače.
4. člen
(1) Dostop do objekta mora biti varen in projektiran
brez ovir ter označen tako, da omogoča enostavno orientacijo v prostoru.
(2) Dostopna pot mora omogočati varen in neoviran
dostop do objekta z vsake površine, ki pripada objektu,
vključno s parkiriščem. Imeti mora utrjeno površino, biti
mora dovolj široka, da se na njej lahko uporablja invalidski
voziček, in posebej označena. Pri nivojskih razlikah terena
mora biti poleg stopnic tudi položna klančina ali mehanska
dvižna naprava. Stopnice in klančine morajo biti opremljene
z ročaji. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm.
5. člen
(1) Dostopne poti do objektov za promet in komunikacije (avtobusne in železniške postaje ter postajališča javnega prometa, letališke in pristaniške zgradbe za potnike, postaje nihalnih kabinskih žičnic in pošte) morajo biti v skladu z
določbami drugega odstavka prejšnjega člena povezane tudi z javnimi površinami.

Uradni list Republike Slovenije
(2) V objektih iz prejšnjega odstavka se morajo vse
storitve, povezane s sporazumevanjem s strankami oziroma
njihovim obveščanjem, opravljati tako, da lahko informacije
sprejemajo tudi osebe z okvaro sluha in vida.
(3) Na prehodih za pešce morajo biti pločniki poglobljeni na nivo cestišča in poglobitve kontrastno označene. V
naseljih morajo biti semaforizirana križišča glavnih mestnih
cest z glavnimi in zbirnimi mestnimi cestami ter križišča
zbirnih mestnih cest med seboj opremljena z zvočno signalizacijo za slepe in slabovidne.
6. člen
Parkirne hiše, skupinske garaže in parkirišča, ki pripadajo objektom, morajo imeti 5% parkirnih mest, vendar najmanj eno parkirno mesto, namenjenih vozilom oseb z invalidskimi vozički. Ta parkirna mesta morajo biti ustrezno označena, omogočati morajo manevriranje z invalidskim vozičkom in biti čim bliže objektu, ki mu pripadajo.
7. člen
Vhod v objekt mora omogočati vstop osebam na invalidskih vozičkih in spremljevalcem.
8. člen
Vsak objekt mora biti projektiran tako, da:
– se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo po njem,
– elementi objekta ne pomenijo nevarnosti pri gibanju
po objektu,
– je v vseh etažah funkcionalno oviranim osebam omogočen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni rabi,
– so na vratih razločno vidne, dosegljive in uporabne
kljuke,
– je omogočeno prižiganje luči z invalidskega vozička,
– je za funkcionalno ovirane osebe na voljo ustrezen in
dostopen sanitarni prostor,
– je v dvoranah za prireditve z nepremičnimi vrstami
sedežev določen tudi prostor za osebe na invalidskih vozičkih, do katerega je omogočen neoviran dostop, in
– ima urejen sistem komunikacijskih oznak za pomoč
in orientacijo v stavbi osebam z okvaro sluha in vida, vključno z oznakami zasilnih izhodov in potmi evakuacije.
9. člen
(1) V dvoranah in drugih objektih za prireditve z nepremičnimi vrstami sedežev morajo biti zagotovljeni prostori za
obiskovalce na invalidskih vozičkih, najmanjših dimenzij 90
cm x 140 cm, in sicer:
– najmanj šest prostorov za invalidske vozičke ali 2%
od števila sedežev v dvoranah in drugih objektih za prireditve
z ne več kot 1000 sedeži,
– najmanj dvajset prostorov za invalidske vozičke ali
1% od števila sedežev v dvoranah in drugih objektih za
prireditve z več kot 1000 sedeži.
(2) Če je v stavbi več dvoran, veljajo zahteve za število
prostorov za invalidske vozičke za vsako dvorano posebej.
10. člen
Gledališča, kinodvorane, dvorane za koncertne in druge kulturne prireditve ter konferenčne dvorane morajo biti
opremljene z napravami, ki omogočajo dober sprejem zvoka
tudi ljudem, ki uporabljajo slušne aparate.
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11. člen
(1) Notranje horizontalne in vertikalne komunikacije v
objektih morajo biti jasno označene, dovolj široke in osvetljene. Stopnice, klančine in razlike v višinskih nivojih ali
križanjih poti morajo biti opremljene tudi z ograjo ali z ročaji,
ki zagotavljajo varnost.
(2) Če ima objekt dvigala, mora biti vsaj eno dvigalo
takšno, da ga lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku
s spremljevalcem.
12. člen
V stanovanjih, ki so namenjena bivanju funkcionalno
oviranih oseb, morajo biti vsi prostori dovolj veliki, da omogočajo gibanje z invalidskim vozičkom in prilagoditev opreme, napeljav in naprav posebnim potrebam funkcionalno
oviranih oseb.
13. člen
(1) Prostori v objektih, namenjeni poslovanju s strankami, morajo biti opremljeni z najmanj enim pultom, okencem
in drugo opremo, ki mora biti dosegljiva, tako da jo lahko
samostojno uporabljajo osebe na invalidskih vozičkih.
(2) Če so postavljene javne telefonske govorilnice, mora biti vsaj ena prilagojena in opremljena tako, da jo lahko
uporabljajo osebe na invalidskem vozičku in nemoteno telefonirajo naglušne osebe.
14. člen
Hoteli in moteli, dijaški, študentski in samski domovi
morajo imeti najmanj 3% sob, vendar najmanj eno, prilagojenih za potrebe funkcionalno oviranih oseb.
15. člen
Pri projektiranju sob iz prejšnjega člena je treba upoštevati:
– da mora biti vhod dovolj širok, da omogoča vstop
osebi na invalidskem vozičku s spremljevalcem,
– da mora biti soba tako velika, da omogoča prosto
gibanje,
– da mora biti ob postelji dovolj velik prostor, ki omogoča manevriranje z invalidskim vozičkom,
– da mora biti v sklopu sobe dostopen sanitarni prostor, opremljen z oprijemali ter prilagojen za funkcionalno
ovirane osebe, in
– da mora biti soba opremljena s klicno napravo, če je
potrebna pomoč, ki omogoča nemoteno sporazumevanje
tudi osebam z okvaro sluha in vida.
16. člen
Športni objekti in igrišča v njihovi sestavi morajo biti
projektirani tako, da omogočajo dostop do nivoja igrišč tudi
funkcionalno oviranim osebam.
17. člen
(1) Javna kopališča, igrišča in drugi prostori za šport in
rekreacijo morajo imeti za preoblačenje vsaj eno kabino, ki
mora biti projektirana tako, da:
– je omogočen dostop z invalidskim vozičkom,
– ima razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke na
vratih ter sta omogočeni odpiranje in zapiranje kabine s
posebnim ključem tudi z zunanje strani,
– so vrata dovolj široka za vstop z invalidskim vozičkom
in s spremljevalcem,
– je kabina tako velika, da jo lahko uporablja oseba na
invalidskem vozičku,
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– je obešalnik za obleko dosegljiv z invalidskega vozička, in
– je opremljena s klicno napravo, če je potrebna pomoč.
(2) Če so v objektih iz prejšnjega odstavka tudi prhe,
mora biti najmanj ena prilagojena in opremljena tako, da jo
lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku.
18. člen
(1) V sklopu javnih oziroma skupinskih sanitarnih prostorov mora biti tudi enota, prilagojena in opremljena za
potrebe funkcionalno oviranih oseb in označena z znakom
za dostop.
(2) Restavracije, hoteli, moteli in bencinski servisi ob
regionalnih in magistralnih cestah ter avtocestah morajo imeti
vsaj eno stranišče za funkcionalno ovirane osebe.
(3) Površina sanitarnega prostora s straniščem in umivalnikom mora biti najmanj 3,50 m2, s tem da mora biti
krajša stranica prostora dolga vsaj 1,60 m.
V prostoru morajo biti:
– sanitarna školjka in umivalnik, postavljena tako, da je
med njima vsaj 80 cm prostora,
– sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim
držalom za roke,
– konzolni umivalnik na višini 80-85 cm in odmaknjen
od stranskega zidu vsaj 20 cm,
– nagibno ogledalo,
– obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička, in
– klicna naprava, če je potrebna pomoč.
19. člen
Standard, naveden v drugem odstavku 3. člena tega
pravilnika, se hrani in je na vpogled pri organu, pristojnem za
izdajanje slovenskih nacionalnih standardov.
20. člen
(1) Idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekti za razpis, projekti za izvedbo in projekti
izvedenih del, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izdelajo po dosedanjih
predpisih.
(2) Projekti za izvedbo, ki temeljijo na projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega izdelavo je bila
pogodba sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika, in projekti izvedenih del, ki temeljijo na projektu za izvedbo, za
katerega izdelavo je bila pogodba sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko izdelajo po dosedanjih predpisih,
če se pogodbe o njihovi izdelavi sklenejo najpozneje v treh
mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o projektiranju brez arhitektonskih ovir (Uradni list SRS,
št. 48/87).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00-80/97
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
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Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju
velike pregrade

Na podlagi 70. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja minister za okolje in
prostor

PRA VILNIK
o opazovanju seizmičnosti na območju velike
pregrade
1. člen
Ta pravilnik predpisuje:
– način opazovanja inducirane seizmičnosti, ki jo povzroča voda v zbiralniku, zajezena z veliko pregrado,
– način opazovanja dinamičnega obnašanja telesa in
temelja velikih pregrad, zbiralnikov oziroma prostora za njimi, ter prostega površja v njihovi neposredni bližini ob delovanju potresov,
– tehnične normative seizmoloških instrumentov in normative za njihovo vzdrževanje in
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec opazovanja
vpliva seizmičnosti na velike pregrade (v nadaljnjem besedilu: seizmološko opazovanje).
2. člen
Velika pregrada (v nadaljnjem besedilu: pregrada) po
tem pravilniku je:
1. vsaka pregrada, ki je višja od 15 metrov ali
2. vsaka pregrada med 10 in 15 metri višine, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
– dolžina krone ni manjša od 500 metrov ali
– vsebina zbiralnika, ki ga ustvari pregrada, ni manjša
od enega milijona kubičnih metrov
– maksimalna visoka voda, ki vpliva na pregrado, ni
manjša od 2.000 kubičnih metrov na sekundo ali
– pregrada, ki je imela težke pogoje temeljenja ali
– pregrada je neobičajna konstrukcija.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. opazovanje inducirane seizmičnosti je zaznavanje in
zapisovanje sprememb potresne dejavnosti, ki nastajajo zaradi vode v zbiralniku, zajezene v prostoru za veliko pregrado,
2. opazovanje dinamičnega obnašanja pregrade je zaznavanje in zapisovanje odziva telesa in temelja pregrade ter
prostega površja okoli nje na potres,
3. utekočinjenje muljastih in trdnih snovi je sprememba geomehanskih lastnosti teh snovi ob močnejših potresih
kot posledica naraščanja pornega pritiska in zmanjšanja
napetosti,
4. prosto površje je območje v neposredni bližini pregrade, na katerega obstoj in nihanje pregrade ne vplivata na
odziv tal ob potresu,
5. višina pregrade je višina merjena od najnižje točke
temeljenja do vrha pregrade,
6. vršni pospešek tal (ali maksimalni pospešek) je največja amlituda nihanja tal.
4. člen
Zavezanec za zagotovitev opazovanja inducirane seizmičnosti in opazovanja dinamičnega obnašanja pregrad po
tem pravilniku je lastnik pregrade.
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Zavezanec za postavitev instrumenta oziroma instrumentov za opazovanje inducirane seizmičnosti (v nadaljnjem
besedilu: seizmograf) in instrumentov za opazovanje dinamičnega obnašanja pregrade (v nadaljnjem besedilu: akcelerograf), po tem pravilniku, je lastnik pregrade.
Zavezanec za zagotavljanje izvajanja obratovalnega monitoringa je upravljalec pregrade.
5. člen
Opazovanje inducirane seizmičnosti se mora izvesti na
pregradah, katerih višina je večja od 40 metrov.
6. člen
Pregrada, katere višina je večja od 100 metrov, mora
imeti na prostem površju v oddaljenosti do pet kilometrov od
obale zbiralnika lokalno mrežo najmanj treh seizmografov.
Pregrada, katere višina je med 40 in 100 metri, mora
imeti na prostem površju v oddaljenosti do pet kilometrov od
obale zbiralnika najmanj en seizmograf.
7. člen
Za zagotovitev optimalnega zaznavanja in zapisovanja
ter določanja parametrov lokalnih potresov se izdela posebni projekt, v katerem se določi lokacije seizmografov, vrsto
opreme in način njene postavitve.
Posebni projekt iz prejšnjega odstavka odobri ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
Posebni projekt iz prvega odstavka tega člena je sestavni del projekta za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor za graditev pregrade.
8. člen
Lastnik pregrade mora zagotoviti začetek opazovanja
inducirane seizmičnosti najmanj tri leta pred začetkom polnjenja zbiralnika oziroma prostora za pregrado ter zagotavljati to opazovanje najmanj deset let po prvi zapolnitvi do
kote polnitve, določene s projektom za pridobitev dovoljenja
za poseg v prostor za graditev pregrade.
Ministrstvo lahko po preteku dobe iz prejšnjega odstavka na predlog zavezanca odloči, da opazovanje inducirane
seizmičnosti preneha, če iz analize z opazovanjem dobljenih
podatkov izhaja, da se seizmičnost ozemlja, na katerem stoji
pregrada, zaradi pregrade ni spremenila.
9. člen
V opremi seizmografa po tem pravilniku mora biti senzor vektorja hitrosti gibanja prostega površja (v nadaljnjem
besedilu: senzor hitrosti), registrator časovnega poteka hitrosti gibanja podlage senzorja za vse tri smeri v prostoru in
seizmični sprožilec.
10. člen
Registrator časovnega poteka hitrosti iz prejšnjega člena mora imeti naslednje sestavine oziroma lastnosti:
1. najmanj 5 sekund preddogodkovnega pomnilnika,
2. najmanj 5 sekund podogodkovnega pomnilnika,
3. najmanj 16-bitni analogno-digitalni pretvornik,
4. vzorčenje najmanj 200 vzorcev na sekundo,
5. vzorčenje najmanj treh kanalov,
6. istočasno vzorčenje vseh kanalov,
7. shranjevanje na trajni pomnilniški medij,
8. večopravilnost – zajemanje dogodkov med prenosom in pregledom shranjenih dogodkov,
9. samodejno preverjanje delovanja,
10. možnost daljinske kalibracije (lastna nihajna doba
in dušenje senzorja),
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11. možnost modemskega dostopa za nastavitve parametrov in prenos podatkov,
12. najmanj 24 ur avtonomno delovanje brez omrežne
napetosti in
13. sinhronizacijo z mednarodnim standardom točnega časa (zaželen GPS sprejemnik) ter točnost najmanj 1 milisekunde.
11. člen
Senzor vektorja hitrosti mora imeti naslednje sestavine
oziroma lastnosti:
1. dinamični obseg >120 dB pri 1 Hz,
2. frekvenčno območje od 1 do 30 Hz in
3. dušenje med 55% in 70% kritičnega dušenja.
12. člen
Seizmični sprožilec iz 9. člena tega pravilnika mora
imeti naslednje lastnosti:
1. da je nastavljiv za vsak kanal posebej in
2. da se proži s primerjavo trenutne vrednosti glede na
povprečno vrednost potresnega signala.
13. člen
Opazovanje dinamičnega obnašanja pregrade na delovanje potresa se izvaja z več akcelerografi, ki so postavljeni
v temelju pregrade, v njenem telesu oziroma na prostem
površju.
14. člen
Za pregrade z višino 60 ali več metrov mora biti postavljena mreža najmanj štirih akcelerografov, od katerih je eden
v temelju, dva v telesu pregrade, eden pa na prostem
površju.
Za pregrade z višino od 30 do 60 metrov mora biti
postavljena mreža najmanj treh akcelerografov, od katerih je
eden v temelju, eden v telesu pregrade, eden pa na prostem
površju.
Za druge pregrade morata biti postavljena najmanj dva
akcelerografa, od katerih je eden v temelju pregrade, drugi
pa na prostem površju.
15. člen
Vsi akcelerografi, postavljeni za posamezno pregrado
iz prejšnjega člena, morajo biti povezani v enoten sistem
merjenja in zbiranja podatkov o opazovanju dinamičnega
obnašanja pregrade.
16. člen
Za zagotovitev optimalnega zaznavanja in zapisovanja
dinamičnega opazovanja obnašanja pregrade se izdela posebni projekt opazovanja inducirane seizmičnosti, v katerem
se določi število in lokacije akcelerografov, vrsto opreme ter
način njene postavitve.
Posebni projekt iz prejšnjega odstavka odobri ministrstvo.
Posebni projekt iz prvega odstavka tega člena je sestavni del projekta za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor za graditev pregrade.
17. člen
V opremi akcelerografa po tem pravilniku mora biti
senzor vektorja pospeškov gibanja podlage, na katero je
senzor pritrjen (v nadaljnjem besedilu: senzor pospeškov),
registrator časovnega poteka vektorja pospeškov gibanja
podlage senzorja za vse tri smeri v prostoru in seizmični
sprožilec.
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18. člen
Registrator časovnega poteka vektorja pospeškov iz prejšnjega člena mora imeti naslednje sestavine oziroma lastnosti:
1. najmanj 5 sekund preddogodkovnega pomnilnika,
2. najmanj 5 sekund podogodkovnega pomnilnika,
3. najmanj 16-bitni analogno-digitalni pretvornik,
4. vzorčenje najmanj 200 vzorcev na sekundo,
5. vzorčenje najmanj treh kanalov,
6. istočasno vzorčenje vseh kanalov,
7. zmogljivost trajnega shranjevanja najmanj 25 minut
zveznega zapisa,
8. večopravilnost – zajemanje med prenosom in pregledom dogodkov,
9. samodejno preverjanje delovanja,
10. možnost daljinske kalibracije (lastna nihajna doba
in dušenje senzorja),
11. možnost modemskega dostopa za nastavitve parametrov in prenos podatkov,
12. najmanj 24 ur avtonomnega delovanja (brez omrežne napetosti),
13. avtonomno napajanje pomnilnika zajetih podatkov in
14. sinhronizacijo z mednarodnim standardom točnega časa (zaželen GPS sprejemnik) ter točnost najmanj 1
milisekunde.
19. člen
Med akcelerografi na isti pregradi je treba zagotoviti
sinhronizacijo zajemanja podatkov o dinamičnem obnašanju
pregrade.
20. člen
Senzor vektorja pospeškov mora imeti naslednje sestavine oziroma lastnosti:
1. merilni doseg najmanj 100% težnostnega pospeška,
2. dinamični obseg > 120 dB pri 10 Hz,
3. frekvenčno območje od 0 do 33 Hz in
4. dušenje med 55% in 70% kritičnega dušenja.
21. člen
Seizmični sprožilec iz 19. člena tega pravilnika mora
imeti naslednje lastnosti:
1. nastavljivost na vsak kanal posebej,
2. pasovno filtriranje najmanj v obsegu 0.1 Hz do 20 Hz,
3. postopek proženja s primerjavo trenutne vrednosti
glede na povprečno vrednost in
4. nastavljivost seizmičnega signala ali amplitude proženja v območju od 0.01% do 100% največjega merskega
obsega merilnega instrumenta.
22. člen
Postavljanje seizmografov in akcelerografov (v nadaljnjem besedilu: seizmološki instrumenti) mora biti izvedeno v
skladu s posebnim projektom za zagotovitev opazovanja
inducirane seizmičnosti oziroma za zagotovitev opazovanja
dinamičnega obnašanja pregrade.
Pri neposredni montaži seizmoloških instrumentov pa
je treba zagotoviti zlasti:
– zavarovanje seizmoloških instrumentov pred morebitnimi mehanskimi poškodbami,
– brezhibno in stalno delovanje seizmoloških instrumentov,
– da imajo seizmološki instrumenti na istem objektu
enake lege smeri osi v prostoru,
– ustrezno sidranje seizmoloških instrumentov in
– stik senzorjev hitrosti in senzorjev pospeškov s podlago tudi pri največjih pričakovanih hitrostih in pospeških.
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23. člen
S postopkom vzdrževanja seizmoloških instrumentov
se mora zagotoviti stalno in brezhibno delovanje.
Postopek vzdrževanja obsega postopke tehničnega vdrževanja ter postopke nadzora delovanja seizmoloških instrumentov.

30. člen
Ministrstvo vodi seznam seizmoloških opazovalcev.
Seznam pooblaščenih oseb iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
1. imenu in sedežu pooblaščene osebe in
2. vrsti in obsegu seizmološkega opazovanja.

24. člen
Postopek tehničnega vzdrževanja je odvisen od vrste
opreme seizmoloških instrumentov, obsega pa zbiranje podatkov rednih in izrednih pregledov, zamenjavo nadomestnih delov, zbiranje kalibracijskih podatkov in vodenje matične knjige seizmografov oziroma akcelerografov.
V postopku pregleda so zajeti vsi podatki, ki so nujni za
popolno preveritev funkcionalnosti in operativnosti seizmoloških instrumentov.
Tehnično vzdrževanje seizmoloških instrumentov iz
prejšnjega člena je treba opravljati v skladu z navodili proizvajalca opreme.

31. člen
O opazovanju inducirane seizmičnosti ter opazovanju
dinamičnega obnašanja pregrade med potresi je seizmološki opazovalec dolžan vsako leto izdelati letno poročilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora zavazenec v obliki, ki jo predpiše minister, dostaviti tudi ministrstvu najkasneje do 31. marca za preteklo leto.

25. člen
Opazovanje inducirane seizmičnosti in dinamičnega obnašanja pregrade (v nadaljnjem besedilu: seizmološko opazovanje) lahko za zavezanca iz 4. člena tega pravilnika izvaja
pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo ministrstva. Pooblastilo ministrstva lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki
ima registrirano geofizikalno ali drugo ustrezno dejavnost
opazovanja, meritev in kartiranja (v nadaljnjem besedilu: seizmološki opazovalec).
Ministrstvo izda pooblastilo ob izpolnjevanju pogojev iz
tega pravilnika v obsegu, za katerega zavezanec oziroma
oseba iz prvega odstavka tega člena zaprosi, glede na vrsto
in obseg izvajanja opazovanja.
26. člen
Seizmološki opazovalec mora za pridobitev pooblastila
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik,
2. da ima sedež v Republiki Sloveniji.
27. člen
Seizmološki opazovalec dobi pooblastilo na podlagi
vloge pri ministrstvu.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o
prosilcu ter navedbo vrste in obsega izvajanja seizmološkega opazovanja, za katerega prosilec želi pooblastilo.
28. člen
Seizmološkemu opazovalcu se lahko izda pooblastilo
za največ šest let. Pooblastilo se lahko obnovi na podlagi
ponovne vloge prosilca, če izpolnjuje pogoje, določene v
26. členu tega pravilnika.
29. člen
Ministrstvo lahko seizmološkemu opazovalcu odvzame
pooblastilo pred potekom časa, za katerega je bilo dano:
1. če ta ne izpolnjuje več pogojev iz 26. člena tega
pravilnika,
2. če ne izpolnjuje zahtev iz 31., 32. in 33. člena tega
pravilnika in
3. če iz ocene izvajalca javne službe za preverjanje
kakovosti monitoringa stanja okolja izhaja, da opazovanja ne
izvaja v skladu s tem pravilnikom oziroma ga izvaja nestrokovno ali nekvalitetno.

32. člen
Seizmološki opazovalec je dolžan ob vsakem potresu,
pri katerem vršni pospešek na prostem površju preseže
vrednost 5 procentov zemeljskega pospeška, pripraviti posebno poročilo, ki mora vsebovati vse izvirne registracije
potresnega nihanja in pripadajočo obdelavo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora zavezanec dostaviti ministrstvu v roku 30 dni po dogodku.
33. člen
Poročila iz 31. in 32. člena tega pravilnika mora zavezanec hraniti deset let.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
35. člen
Ne glede na določbe 26. člena tega pravilnika lahko
seizmološki opazovalec do 31. decembra 2004 dobi pooblastilo tudi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik,
2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima ustrezno število tehnično in strokovno usposobljenih delavcev z ustrezno izobrazbo in izkušnjami za
opravljanje seizmološkega opazovanja po tem pravilniku in
4. da razpolaga z ustrezno instrumentacijo ter preizkusno in merilno opremo za izvajanje seizmološkega opazovanja ter za vzdrževanje opreme v skladu s tem pravilnikom.
Izpolnjevanje pogojev iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka ugotavlja mininistrstvo v sodelovanju z upravnim organom, pristojnim za standardizacijo in meroslovje.
36. člen
Zavezanci za izvajanje seizmološkega opazovanja morajo za obstoječe pregrade zagotoviti opazovanje v skladu s
tem pravilnikom najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
V roku iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci uskladiti z določbami tega pravilnika tudi obstoječe sisteme seizmološkega opazovanja, ki so bili postavljeni po pravilniku o
tehničnih normativih za seizmično opazovanje visokih vodnih pregrad (Uradni list SFRJ, št. 6/88).
37. člen
Ne glede na določbe 8. člena tega pravilnika morajo
zavezanci najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika zagotoviti tudi opazovanje inducirane seizmičnosti za pregrade iz 5. člena pravilnika.
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Opazovanje po prejšnjem odstavku mora trajati najmanj tri leta, po preteku tega časa pa lahko preneha ob
pogojih in po postopku iz drugega odstavka 8. člena tega
pravilnika.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v Republiki Sloveniji preneha uporabljati pravilnik o tehničnih normativih za
seizmično opazovanje visokih pregrad (Uradni list SFRJ, št.
6/88).
39. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-01-87/99
Ljubljana, dne 2. novembra 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
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Navodilo o vodenju skupne evidence o številu
izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce
prekrškov in o pravnomočnih odločbah o
prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja

Na podlagi sedmega odstavka 29.a člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
5/90, ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
73/97 - odločba US, 87/97 in 73/98) izdaja minister za
pravosodje

NAVODILO
o vodenju skupne evidence o številu izrečenih
kazenskih točk za posamezne storilce prekrškov
in o pravnomočnih odločbah o prenehanju
veljavnosti vozniškega dovoljenja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk za
posamezne storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o
prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (v nadaljnjem
besedilu: evidenca) se vodi v centralni bazi podatkov pri
Senatu za prekrške Republike Slovenije. Senat za prekrške
Republike Slovenije je upravljalec evidence.
Za vodenje evidence se pri Senatu za prekrške Republike Slovenije vodi poseben EKT vpisnik.
Evidenca se vodi po sistemu elektronske obdelave
podatkov. Izmenjava podatkov med sodniki za prekrške in
Senatom za prekrške Republike Slovenije poteka v pisni in
elektronski obliki.
Podatki, vpisani v evidenco, so uradna tajnost.
2. člen
Evidenca obsega podatke o storilcih prekrškov, ki so
jim bile za prekrške v cestnem prometu izrečene kazenske
točke in število izrečenih kazenskih točk, podatke o storilcih
prekrškov, ki jim je bilo za prekrške v cestnem prometu
izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter
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podatke o tem, katerim voznikom je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi doseženih
ali preseženih sedem (voznik začetnik) oziroma osemnajst
kazenskih točk v cestnem prometu.
II. VAROVANJE TAJNOSTI PODATKOV
3. člen
Baza podatkov o evidenci in njene kopije morajo biti
zavarovane v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
4. člen
Dostop do baze podatkov imajo le sodniki za prekrške
in pooblaščeni administrativno tehnični delavci v skladu s
tem navodilom, druge osebe pa le, če tako določa zakon.
Sodnik za prekrške oziroma delavec sodnika za prekrške, ki je pooblaščen za vpis in pribavo podatkov iz evidence, ima dostop do baze podatkov le pod določeno šifro,
ki jo sporoči na organe, ki vodijo postopek o prekršku,
vzdrževalec sistema. Šifra se mora po potrebi spremeniti.
5. člen
V bazi podatkov ni dovoljeno ničesar spreminjati, izbrisati ali dopisati, razen v primerih, pod pogoji in na način,
predpisan s tem navodilom.
Vse spremembe vpisov, popravke in izbrise iz evidence, lahko opravi le oseba, ki jo za to posebej pooblasti
predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije.
III. VPIS PODATKOV V EVIDENCO
6. člen
Vpis v bazo podatkov se opravi na podlagi pravnomočne odločbe o prekršku s katero so bile storilcu prekrška v
cestnem prometu izrečene kazenske točke ali prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma na podlagi pravnomočne odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.
Vpis opravi oziroma odredi sodnik za prekrške, ki je
izdal odločbo o prekršku. Vpis prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi doseženih ali preseženih sedem oziroma osemnajst kazenskih točk v cestnem prometu
opravi oziroma odredi sodnik za prekrške, ki je izdal odločbo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, to je
sodnik za prekrške, ki je izdal odločbo o prekršku, s katero
je določena oseba dosegla ali presegla sedem oziroma
osemnajst kazenskih točk v cestnem prometu. Predstojniki
sodnika za prekrške lahko za vpis v bazo podatkov pooblastijo administrativno-tehničnega delavca.
Sodnik za prekrške oziroma za to posebej pooblaščeni
administrativno-tehnični delavec je dolžan podatke o storilcu in o številu izrečenih kazenskih točk vpisati v bazo podatkov takoj, ko postane odločba, s katero so bile storilcem
prekrškov v cestnem prometu izrečene kazenske točke,
pravnomočna. Enako se ravna, ko postane pravnomočna
odločba o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.
Sodniki za prekrške so zato dolžni sproti preverjati pravnomočnost odločb s katerim so bile izrečene kazenske točke v
cestnem prometu oziroma odločb o prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja.
Ko se opravi vpis v bazo podatkov, ga ni več mogoče
spreminjati ali popravljati. Če pride do pomotnega vpisa, je
potrebno pismeno obvestiti Senat za prekrške Republike
Slovenije. Pristojna oseba na Senatu za prekrške Republike
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Slovenije v bazi podatkov popravi pomotni vpis ali posamezni podatek.
Kopije pravnomočnih odločb in odredb o vpisu na podlagi katerih so bili izvršeni vpisi, je potrebno poslati na Senat
za prekrške Republike Slovenije.
7. člen
V bazo podatkov se vpišejo naslednji podatki:
A) Vpis pravnomočne odločbe o prekršku s katero so
bile izrečene kazenske točke:
1. priimek in ime voznika, za poročene ženske tudi
dekliški priimek;
2. datum, kraj in občina rojstva (če je rojen v tujini, tudi
državo);
3. naslov stalnega (če ga ima, pa tudi začasnega) prebivališča z navedbo upravne enote;
4. državljanstvo;
5. sodnik za prekrške oziroma Senat za prekrške Republike Slovenije, pri katerem je bila izdana pravnomočna
odločba, opravilna številka in datum odločbe s katero so bile
pravnomočno izrečene kazenske točke ter število izrečenih
kazenskih točk;
6. kategorijo motornega vozila s katero je voznik storil
prekršek zaradi katerega so mu bile izrečene kazenske
točke;
7. če gre za voznika začetnika (59. točka prvega odstavka 19. člena zakona o varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 30/98) je potrebno to posebej vpisati;
8. podatki o storjenem prekršku (vrsta prekrška, datum
storitve prekrška);
9. podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega
dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje
vozniškega dovoljenja po opravljenem vozniškem izpitu, kategorije motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje
izdano);
10. opravilna številka EKT zadeve.
B) Vpis pravnomočne odločbe o prekršku oziroma odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja:
1. priimek in ime voznika, za poročene ženske tudi
dekliški priimek;
2. datum, kraj in občina rojstva (če je rojen v tujini, tudi
državo);
3. naslov stalnega (če ga ima, pa tudi začasnega) prebivališča z navedbo upravne enote;
4. državljanstvo;
5. sodnik za prekrške oziroma Senat za prekrške Republike Slovenije, pri katerem je bila izdana pravnomočna
odločba o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja,
opravilna številka in datum odločbe;
6. kategorije motornega vozila s katerimi je voznik storil
prekrške zaradi katerih mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja;
7. če gre za voznika začetnika (59. točka prvega odstavka 19. člena zakona o varnosti cestnega prometa) je
potrebno to posebej vpisati;
8. podatki o storjenem prekršku (vrsta prekrška, datum
storitve prekrška);
9. podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega
dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje
vozniškega dovoljenja po opravljenem vozniškem izpitu, kategorije motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje
izdano);
10. opravilna številka EKT zadeve.
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IV. VODENJE EVIDENCE
8. člen
Pri Senatu za prekrške Republike Slovenije se vzporedno vodita dve kopiji evidence, od katerih mora biti ena
shranjena na prenosnem magnetnem ali optičnem mediju in
ustrezno zavarovana. Vodenje vzporednih kopij se mora
opraviti najmanj enkrat dnevno.
9. člen
Ko sodnik za prekrške obravnava zadevo pri kateri je
možno izreči kot stransko kazen kazenske točke v cestnem
prometu in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, si
mora iz baze podatkov pri Senatu za prekrške Republike
Slovenije pridobiti podatke iz evidence o izrečenih stranskih
kaznih po določbi petega odstavka 5. člena zakona o prekrških.
Sodniku za prekrške, ki obravnava zadevo, povezano z
možnostjo izreka stranskih kazni po določbi petega odstavka 5. člena zakona o prekrških, se posredujejo podatki
samo o tisti osebi, ki je v tem konkretnem postopku, ki ga
obravnava. Posredujejo se podatki iz 7. člena tega navodila.
10. člen
Predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije
oziroma pooblaščeni sodnik senata je dolžan voznika, ki
doseže ali preseže osem kazenskih točk o tem pisno obvestiti (prvi odstavek 171. člena zakona o varnosti cestnega
prometa).
V. IZBRIS KAZENSKIH TOČK IZ EVIDENCE
11. člen
Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evidence:
– po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe s
katero so bile izrečene (osmi odstavek 29.a člena zakona o
prekrških);
– če je bilo storilcu prekrška izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ob pravnomočnosti odločbe
o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (osmi odstavek 29.a člena zakona o prekrških);
– vozniku, ki je uspešno opravil seminar iz 171. člena
zakona o varnosti cestnega prometa, se pod pogoji, ki jih
določa drugi odstavek 171. člena zakona o varnosti cestnega prometa, izbrišejo štiri kazenske točke od skupnega
seštevka kazenskih točk.
Organizacije, pooblaščene za vodenje seminarjev, morajo o tem, kdo je uspešno zaključil seminar, sproti obveščati Senat za prekrške Republike Slovenije.
Senat za prekrške Republike Slovenije izbriše kazenske točke iz evidence po uradni dolžnosti takoj, ko zve za
dejstvo, ki je podlaga za izbris vseh ali le določenega števila
kazenskih točk.
12. člen
Po izbrisu kazenskih točk se izpisi iz evidence in odločbe, ki so podlaga za vpis v evidenco, vložijo v zbirko dokumentarnega gradiva.
Izpisi in odločbe iz prvega odstavka tega člena se hranijo pet let.
13. člen
Dokumentarno gradivo se lahko mikrofilma ali prenese
na druga sredstva, primerna za hranjenje informacij.
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Zbirka dokumentarnega gradiva se hrani tako, da je
gradivo zavarovano pred poškodbami, uničenjem in izgubo
ter, da je onemogočena neupravičena uporaba gradiva.
Za hranjenje zbirke dokumentarnega gradiva se smiselno uporabljajo določbe 96. člena in členov 99 do 104
pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o
prekrških.

tedensko poslati sodnikom za prekrške, ki še nimajo ustreznih povezav, izpiske iz evidence o voznikih, ki so jim bile
izrečene kazenske točke v cestnem prometu z navedbo
števila izrečenih kazenskih točk oziroma izpiske o voznikih,
ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja.
Sezname iz prejšnjega odstavka je potrebno obravnavati kot uradno tajnost.

VI. DAJANJE PODATKOV IZ EVIDENCE

16. člen
Ustreznost programske opreme mora pred uporabo
pregledati komisija, ki jo sestavljajo predstavnik Ministrstva
za pravosodje, predstavnik sodnikov za prekrške, predstavnik Centra Vlade za informatiko in dva neodvisna strokovnjaka s področja računalništva in telekomunikacij. Komisijo
imenuje minister za pravosodje.

14. člen
Podatki iz evidence se dajejo samo na podlagi pismene prošnje posameznika, na katerega se podatki nanašajo,
če jih potrebuje za uveljavljanje svojih pravic. V prošnji za
izpisek iz evidence je potrebno navesti zakaj se izpisek
potrebuje. Izpisek se izda v obliki potrdila na obrazcu, ki je
sestavni del tega navodila in je objavljen skupaj z njim.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Dokler med sodniki za prekrške in Senatom za prekrške Republike Slovenije ni ustreznih telekomunikacijskih
povezav, morajo sodniki za prekrške, ki še nimajo ustreznih
telekomunikacijskih povezav, takoj, ko postane odločba, s
katero so bile storilcu prekrška v cestnem prometu izrečene
kazenske točke ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, pravnomočna, poslati to odločbo Senatu za prekrške
Republike Slovenije s pomočjo disket ali elektronske pošte.
Pristojni na Senatu za prekrške Republike Slovenije mora
takoj, ko prejme pravnomočno odločbo na disketi ali po
elektronski pošti, le-to vpisati v evidenco. Senat za prekrške
Republike Slovenije mora v tem prehodnem času enkrat

17. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati
navodilo o vodenju skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk storilcem prekrškov v cestnem prometu in o
izrečenih ukrepih prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (Uradni list RS, št. 35/98).
18. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-7/98
Ljubljana, dne 2. novembra 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

POTRDILO
Senat za prekrške Republike Slovenije potrjuje, da iz tukajšnje skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk za
posamezne storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja izhaja:
Ime in priimek _____________________________, rojen-a dne __________________ v _____________________,
stanujoč-a ______________________________________ državljan-ka ___________________
a) v zadnjih dveh letih niso bile izrečene kot stranska kazen kazenske točke v cestnem prometu,
b) so bile v zadnjih dveh letih izrečene kot stranska kazen kazenske točke v cestnem prometu, in sicer ______________
točk,
c) mu-ji je bil z pravnomočno odločbo sodnika za prekrške v _______________, oziroma Senata za prekrške Republike
Slovenije, opravilna številka ____________ z dne ______________ izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(navodilo: ustrezno obkroži)

Datum izdaje:

Žig

____________________________
(Podpis pooblaščene osebe)
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Sklep o razrešitvi in imenovanju člana
Republiške maturitetne komisije

Na podlagi 3. člena pravilnika o maturi (Uradni list RS,
št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97,
84/97 in 32/98) izdaja minister za šolstvo in šport

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju člana Republiške
maturitetne komisije
I
1. dr. Sergij Gaberšček, Državni izpitni center, se razreši z dolžnosti člana Republiške maturitetne komisije.
2. Darko Zupanc, Državni izpitni center, se imenuje za
člana Republiške maturitetne komisije, do izteka njenega
mandata, ki je pričel teči 10. januarja 1998.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 021-53/96
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE
4365.

Odločba o ugotovitvi, da sklep vlade št. 11002/97-9 z dne 15. 5. 1997 ni bil v neskladju z
ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Sindikata strojevodij Slovenije, Sindikata železniškega transporta Slovenije, Sindikata
železničarjev Slovenije, Sindikata vlakovnih odpravnikov Slovenije in Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slovenije,
na seji dne 13. oktobra 1999

o d l o č i l o:
Sklep vlade št. 110-02/97-9 z dne 15. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 26/97) ni bil v neskladju z ustavo in zakonom.

Obrazložitev
A)
1. Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku
navedenega sklepa vlade je vložilo pet sindikatov dejavnosti
oziroma poklicev na področju železniškega prometa. Navajajo, da so za uresničevanje ustavne pravice do stavke dne
9. 5. 1997 napovedali stavko. Za delavce, zaposlene v
Slovenskih železnicah d.d. (v nadaljevanju: SŽ) ureja stavko
v skladu s 7. členom zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št.
23/91 – v nadaljevanju: ZStav) določba 9. člena zakona o
načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS, št.
71/93 – v nadaljevanju: ZNOFP). Ta določa, da morajo
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delavci v času stavke zagotavljati določen obseg železniškega prometa ter da se dela in naloge in način njihovega
opravljanja med stavko določijo s kolektivno pogodbo. Tako
so SŽ in reprezentativni sindikati v letu 1994 sklenili poseben dogovor o opravljanju železniškega prometa v času
stavke. Ta dogovor ima naravo kolektivne pogodbe in so ga
nameravali sindikati med stavko spoštovati in izvajati. Povsem nepričakovano in po mnenju sindikatov v nasprotju z
veljavno zakonodajo, je vlada sprejela izpodbijani sklep, s
katerim je enostransko omejila pravico do stavke.
2. Ustava predvideva za gospodarske javne službe
možnost omejitve pravice do stavke izključno z zakonom.
Za železniško dejavnost to ureja ZNOFP, ki ne predvideva
nikakršnega posega vlade s podzakonskim predpisom ali
splošnim aktom, ampak ureditev v kolektivni pogodbi oziroma v dogovoru med partnerji kolektivnega sporazumevanja.
Po mnenju sindikatov niso izpolnjeni splošni pogoji za sprejem nujnih ukrepov na podlagi 15. člena ZStav, spoštovanje
izpodbijanega sklepa pa bi delavce prikrajšalo za njihovo
delavsko socialno pravico do stavke in jih s tem postavilo v
neenakopraven položaj pri sklepanju nove kolektivne pogodbe.
3. Vlada v odgovoru na pobudo navaja, da je zaradi
izvajanja javne službe na področju železniških prometnih
storitev ustanovila javno podjetje in iz proračuna financira
del njegove dejavnosti. Ustava v 77. členu dovoljuje omejitev pravice do stavke, če gre za zaščito javne koristi. Na
področju železniškega prometa določa omejitve 9. člen
ZNOFP, s kolektivno pogodbo za dejavnost železniškega
prometa (Uradni list RS, št. 69/94 in 34/96 – v nadaljevanju: KPDŽP) pa so podrobneje določena dela in naloge, ki
se morajo opravljati med stavko. Predviden je tudi poseben
dogovor med delodajalcem in sindikati, s katerim naj se
zagotovi določitev vlakov, ki vozijo v času stavke ter obseg
in način izvajanja del v času stavke. Tak dogovor je bil
sklenjen leta 1994 in je veljal za voznoredno obdobje
1994/95. S potekom tega voznorednega obdobja je bistveni del dogovora – opredelitev vlakov, ki morajo voziti med
stavko – prenehal veljati. Uprava in stavkovni odbor bi po
190. členu KPDŽP ob napovedi stavke morala uskladiti
način vodenja stavke, vendar skupnega dogovora ni bilo
mogoče doseči.
4. Vlada še navaja, da ima na podlagi izrecnega pooblastila iz drugega odstavka 3. člena ZNOFP pravico predpisati način opravljanja storitev, ki jih zagotavlja država zaradi
javnega interesa. Ocenila je, da bi zaradi pravne praznine,
ki nastaja zaradi nesprejetja dogovora iz 186. in 190. člena
KPDŽP, lahko nastale izjemno hude posledice za gospodarstvo države in druge škodljive nepopravljive posledice.
Taka ocena je potrjena z dopisi, ki so jih med stavko pošiljale državnim organom različne gospodarske družbe in druge
organizacije, vezane na železniške prometne storitve.
5. Izpodbijani sklep je bil sprejet na podlagi 15. člena
ZStav. Vlada je namreč ocenila, da bo zaradi stavke ogroženo normalno poslovanje drugih gospodarskih subjektov, pri
čemer bo za nekatere nastala tudi nepopravljiva škoda. Vlada meni, da ni omejila pravice do stavke, temveč je le
poskušala zagotoviti čimbolj nemoteno opravljanje javne
službe in s tem uresničevanje z zakonom določenega javnega interesa. Izpodbijani sklep pravzaprav povzema posebni
dogovor, ki sta ga v januarju 1994 podpisala Uprava SŽ in
reprezentativni sindikati. Ne vsebuje pa protizakonitih določb iz tega dogovora (na primer določanje števila vlakov, ki
bodo vozili, v odstotkih – 2. člen, 7. člen). Z izpodbijanim
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sklepom se zagotavlja opravljanje 76% običajnega tovornega prometa (mednarodni in z njim povezani tovorni promet
ter prevoz živine, hitro pokvarljivega blaga in nevarnih snovi)
in 69% običajnega potniškega prometa (ves mednarodni in
primestni potniški promet).
B)
6. Sindikati so vložili zahtevo za oceno ustavnosti in
zakonitosti sklepa vlade na podlagi 23. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Glede na to, da noben od sindikatov ne spada
med reprezentativne sindikate za območje države v smislu
osme alinee prvega odstavka 23. člena ZUstS, je ustavno
sodišče njihovo vlogo obravnavalo kot pobudo, štelo, da
izkazujejo pravni interes za njeno vložitev in jo s sklepom št.
U-I-136/97 z dne 23. 5. 1997 sprejelo v obravnavo.
7. V 77. členu ustave je pravica do stavke določena
kot pravica delavcev. Ustavno zagotovljena pravica do stavke se lahko z zakonom omeji, če to zahteva javna korist, ob
upoštevanju vrste in narave dejavnosti (drugi odstavek 77.
člena ustave). Že v odločbi št. U-I-193/93 z dne 7. 4.
1994 (Uradni list RS, št. 35/94 in OdlUS III, 38) je ustavno
sodišče navedlo, da ustava omejuje stavko po objektivnem
kriteriju – glede na vrsto in naravo dejavnosti. Ugotovilo pa
je tudi, da v nekaterih vrstah dejavnosti ne bo mogoče ostro
ločevati objektivnega in subjektivnega omejevanja stavke:
“Vsebinsko omejevanje stavke z natančno navedbo nalog,
ki jih je med stavko zaradi javnega interesa treba opravljati,
lahko pripelje do tega, da bo določenemu številu delavcev v
nekaterih službah stavka dejansko prepovedana.“
8. SŽ so javno podjetje za opravljanje železniških prometnih storitev, ki jih zagotavlja država zaradi javnega interesa (3. in 6. člen ZNOFP). ZStav v 7. členu omejuje stavko v
tovrstnih organizacijah z obveznostjo zagotoviti minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali
je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo
drugih organizacij, ter zaradi zagotovitve izpolnjevanja mednarodnih obveznosti. Način zagotavljanja minimuma delovnega procesa med stavko v SŽ je določen v prvem odstavku
9. člena ZNOFP, drugi odstavek istega člena pa napotuje
na opredelitev potrebnih del in nalog ter načina njihovega
opravljanja med stavko v kolektivni pogodbi. Tudi za pobudnike omejitev stavke, kot je določena z 9. členom ZNOFP,
ni sporna, zato ustavno sodišče ni presojalo skladnosti te
določbe s 77. členom ustave.
9. Določba 15. člena ZStav daje vladi podlago za
sprejem “nujnih ukrepov, predvidenih z ustavo in zakonom“
– torej konkretnih ukrepov v primeru konkretne stavke. Pogoj za sprejem takih ukrepov je ocena, da bi s kršitvijo
prvega odstavka 5. člena, prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 11. člena ZStav utegnila nastati neposredna
nevarnost ali izjemno hude posledice za življenje in zdravje
ljudi ali njihovo varnost in varnost premoženja ali druge škodljive nepopravljive posledice. Take ocene ni mogoče dajati
vnaprej in abstraktno (na splošno) za vse bodoče stavke,
ampak le za konkretno stavko. Vlada mora torej v vsakem
primeru posebej najprej oceniti, da organizacija in vodenje
stavke ogroža varnost in zdravje ljudi in premoženja ter onemogoča nadaljevanje dela po končani stavki (prvi odstavek
5. člena ZStav), oziroma da nista zagotovljena minimum
delovnega procesa in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti (prvi odstavek 7. člena ZStav).
10. Določba 15. člena ZStav zajema po mnenju ustavnega sodišča s pojmom “ukrepi“ tudi predpise, zlasti kadar
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imajo ukrepi učinek tudi na osebe, ki so vezane na opravljanje dejavnosti organizacij, katerih delavci stavkajo. Zato lahko vlada v primeru konkretne stavke sprejme tudi predpis, s
katerim prepreči nastanek nepopravljivih škodljivih posledic, ki bi zaradi stavke utegnile nastati.
11. Izpodbijani sklep je po ugotovitvi ustavnega sodišča takšen predpis. Zagotavlja opravljanje železniškega
prometa med stavko v obsegu in na način, za katerega
vlada meni, da je v skladu z 9. členom ZNOFP. Obveznosti
nalaga sicer Upravi SŽ (točka V), vendar pa nima samo
internih učinkov (za upravo in delavce javnega podjetja),
ampak ima tudi eksterne učinke za uporabnike železniških
storitev, saj jim zagotavlja opravljanje nujne javne službe v
zakonsko zagotovljenem minimalnem obsegu. Bistvo spora
je v tem, da po mnenju vlade (in pred tem tudi vodstva
javnega podjetja) dogovor o opravljanju železniškega prometa v času stavke, sklenjen januarja 1994 na podlagi 184.
člena KPDŽP, ni (več) zagotavljal opravljanja zakonsko določenega minimuma železniškega prometa. Pobudniki trdijo
nasprotno: da je bilo z navedenim dogovorom sporazumno
dogovorjeno, katera dela in naloge ter na kakšen način ga
zagotavljajo. Glede na to, da ZNOFP v drugem odstavku 9.
člena predpisuje, da se dela in naloge, potrebne za opravljanje minimuma železniškega prometa med stavko, in način
njihovega opravljanja, določijo s kolektivno pogodbo, gre
po vsebini torej za spor med strankami kolektivne pogodbe
o obstoju ali neobstoju kolektivne pogodbe in o njenem
izvrševanju oziroma za spor o skladnosti kolektivne pogodbe z zakonom. Za tovrstne (kolektivne delovne) spore pa je
na podlagi 1. in 3. točke 6. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 – ZDSS) pristojno delovno sodišče.
12. Nihče od upravičenih predlagateljev zgoraj naštetih postopkov očitno ni sprožil. Pač pa je vsak od vpletenih
ob konkretni stavki ravnal po svoje:
– sindikati so šteli dogovor iz leta 1994 za še vedno
veljavni akt in so ga pri organizaciji in izvedbi stavke upoštevali,
– vlada je sprejela izpodbijani sklep, ki v pretežnem
delu sicer povzema dogovor iz leta 1994, delno pa ga
spreminja in dopolnjuje,
– SŽ pa so predlagale pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani oceno zakonitosti stavke (zadeva št. I Kd317/97), ker da je v nasprotju tudi z izpodbijanim sklepom
vlade.
13. Stavka delavcev, ki opravljajo železniške prometne
storitve, je v skladu z drugim odstavkom 77. člena ustave
omejena z zakonom (9. člen ZNOFP). Omejena je tako, da
je predpisan minimum delovnega procesa, ki mora biti zagotovljen med stavko: za zagotovitev tega minimuma morajo
v času stavke delati delavci, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa oziroma pri opravljanju
predpisanih minimalnih železniških prometnih storitev (tretji
odstavek 9. člena ZNOFP). Kolektivna pogodba oziroma na
njeni podlagi sklenjen poseben dogovor med partnerji kolektivnega dogovarjanja v javnem podjetju ne more spreminjati ali celo zmanjševati z zakonom določenega minimalnega obsega zagotovljenega železniškega prometa. Po drugem
odstavku 9. člena ZNOFP lahko določi le dela in naloge, ki
so potrebne za opravljanje zagotovljenega minimuma železniškega prometa med stavko, in določi način njihovega
opravljanja.
14. KPDŽP določa dela in naloge, ki so potrebna za
opravljanje zagotovljenega minimuma železniškega prometa
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med stavko in način njihovega opravljanja (členi 186, 187
in 188). Pri tem sta stranki kolektivne pogodbe prepustili
podrobnejšo ureditev posebnim dogovorom med delodajalcem in sindikati oziroma stavkovnim odborom (184. in 189.
člen KPDŽP). Taka ureditev ter vsebina in časovna veljavnost posebnega dogovora nista predmet ocene ustavnosti v
tem postopku. Pobudniki izpodbijajo sklep vlade, ki ima
sicer smiselno enako vsebino, kot jo ima dogovor strank
kolektivne pogodbe. Vendar ga ni mogoče šteti za predpis,
ki bi nadomestil manjkajočo ali sporno ureditev v kolektivni
pogodbi ali splošnem aktu delodajalca. Kot je bilo že navedeno, daje 15. člen ZStav vladi podlago za sprejem ustreznega predpisa, če oceni, da organizacija in vodenje stavke
ogroža varnost in zdravje ljudi in premoženja ter onemogoča
nadaljevanje dela po končani stavki, oziroma da nista zagotovljena minimum delovnega procesa in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti v obsegu, kot jih določa zakon. To
velja ne glede na to ali sta kolektivna pogodba in posebni
dogovor sklenjena ali ne. Sklep je vlada izdala na podlagi
ocene, da opravljanje železniškega prometa na način oziroma v obsegu, kot ga določa dogovor iz leta 1994, ne zagotavlja minimuma po 9. členu ZNOFP.
15. Treba je še presoditi ali izpodbijani sklep po vsebini presega omejitve, določene v 9. členu ZNOFP, in s tem
morda krši pravico delavcev do stavke, ki jim je že tako
omejena. Varnost železniškega prometa mora biti zagotovljena ne glede na obseg prometa, torej tudi v času stavke. V
tem delu tudi ni pomislekov s strani pobudnikov. V ostalem
pa se zdi določba prvega odstavka 9. člena ZNOFP povsem
jasna. V času stavke se morajo opravljati vse storitve v obsegu mednarodnega potniškega prometa in primestnega potniškega prometa (dnevna migracija), pri storitvah tovornega
prometa pa prevoz blaga v mednarodnem prometu ter prevoz živine, hitro pokvarljivega blaga in nevarnih snovi. Ostaja
torej ves preostali notranji potniški in tovorni promet.
16. Izpodbijani sklep ostaja v mejah zakonskih omejitev. Problem je bil očitno drugje: v opredelitvi, katere storitve – in s tem, katera dela in naloge – spadajo v minimalni
obseg železniškega prometa. Ustavno sodišče ne presoja
skladnosti in razlik med dogovorom iz leta 1994 in izpodbijanim sklepom vlade in s tem posredno tudi zakonitosti
Dogovora. Bistvena za oceno skladnosti sklepa s 77. členom ustave je ugotovitev, da sklep ne omejuje pravice do
stavke preko omejitev, določenih v prvem odstavku 9. člena
ZNOFP. Za zagotovitev tega minimuma morajo delavci že
na podlagi tretjega odstavka 9. člena ZNOFP opravljati vse
potrebne storitve oziroma dela in naloge.
17. Izpodbijani sklep je vlada lahko sprejela na podlagi
15. člena ZStav kot nujni ukrep za preprečitev nepopravljivih škodljivih posledic oziroma za zagotovitev opravljanja
zakonsko določenega minimuma delovnega procesa in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti v času stavke. Kot tak
pa je lahko veljal le za konkretno stavko v letu 1997 in se
niti ni mogel sprejeti kot predpis za morebitne bodoče stavke. Tudi določbe točke V izpodbijanega sklepa ni mogoče
razumeti tako, da sklep še vedno velja, spreminjajo pa se le
seznami vlakov. Za konkretno stavko je bila Uprava SŽ pooblaščena določiti seznam vlakov in ga tudi spremeniti, če bi
se v času stavke začelo novo voznoredno obdobje – kar
sicer logično izhaja že iz narave stvari. Glede na takšno
ugotovitev je izpodbijani sklep v času postopka pred ustavnim sodiščem prenehal veljati. Ker pa so na njegovi podlagi
odprti sodni spori, ocenjuje ustavno sodišče, da so izpolnjeni pogoji za odločanje iz 47. člena ZUstS.
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C)
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr.
Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-136/97
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

4366.

Odločba o razveljavitvi odloka o dopolnitvi
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
druga območja kmetijskih zemljišč v Občini
Šentjur pri Celju

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude Martina in Rozalije Perčič,
Andreja in Ane Koželj, Silva in Mihaele Kotnik ter Franca
Bohinca, vseh iz Planine pri Sevnici, ki jih zastopa Miran
Moškotevc, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 21. oktobra
1999

o d l o č i l o:
Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 57/98) se razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo odlok o dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: spremembe odloka). Navajajo, da odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 12/91 – v nadaljevanju:
odlok) ureja kmetijska zemljišča, gradnjo objektov in druge
posege v prostor pa le, kolikor so funkcionalno povezani z
njimi. Ob tem ureja še gradnjo objektov za obrtne dejavnosti. Izpodbijane spremembe odloka naj bi v nasprotju s tem
v 2. členu predvidele na določenih parcelah gradnjo industrijskega objekta – asfaltnega mešalca s pripadajočimi manipulacijskimi površinami. Spremembe odloka so v 4. členu
tudi razveljavile 13., 14., 15., 16. in 17. člen odloka, ki
urejajo pogoje za urbanistično oblikovanje območij ter za
arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma drugih
posegov v prostor ter te pogoje postavile čisto drugače, s
čimer naj bi se razvrednotila obstoječa struktura gručaste
vasi.
2. Pobudniki navajajo, da so spremembe odloka v
nasprotju z določbami zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97 – v nadaljevanju: ZUN), in sicer:
– s 43. členom, po katerem se spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov sprejemajo na način, ki je
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predpisan za njihov sprejem. V postopku priprave naj bi ne
bil izdelan program priprave prostorskega izvedbenega akta
in tudi ne strokovne podlage, kar je v nasprotju s 36. in 45.
členom ZUN ter z navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
RS, št. 14/85). Iz teh razlogov po navedbah pobudnikov
osnutek sprememb odloka sploh ne bi smel biti javno razgrnjen. V času javne razgrnitve je prispelo mnogo negativnih
pripomb krajanov Planine. Poročilo o vplivih na okolje, ki ga
je naročil investitor, pa ni odpravilo vseh bojazni vaščanov,
ki se na tem območju ukvarjajo izključno s kmetijstvom;
– z 2. in z 22. členom, po katerih je mogoče urejanje
naselij in drugih posegov v prostor v skladu s planskimi akti
občine. Po dolgoročnem družbenem planu Občine Šentjur
pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list
SRS, št. 32/87 – v nadaljevanju: dolgoročni plan) je za
industrijo v Planini predviden le 1 ha zemljišč za potrebe
podjetja Tajfun;
– s 25. členom, ker s prostorskimi ureditvenimi pogoji
ni mogoče urejati posega v prostor z izgradnjo industrijskega objekta. Za takšen poseg v prostor bi bilo treba sprejeti
prostorski izvedbeni načrt, vendar le, če bi bil spremenjen
tudi dolgoročni plan občine, ki bi predvidel širitev industrije
v Krajevno skupnost Planina in spremenil namembnost kmetijskih zemljišč v stavbna ter
– s 5. členom, po katerem se graditev in širitev naselij
ter graditev infrastrukturnih objektov in naprav, ki trajno spreminjajo namensko rabo prostora, načrtuje na stavbnih zemljiščih in ne na kmetijskih zemljiščih.
3. Pobudniki navajajo, da so spremembe odloka v
nasprotju tudi s 6. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 – v nadaljevanju: ZUreP),
po katerem je mogoče namembnost kmetijskih zemljišč
spremeniti le s spremembami dolgoročnega plana. Nadalje
naj bi bile v neskladju z 71. členom ustave, ki določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč in z 72. členom ustave, ki
zagotavlja zdravo življenjsko okolje. Objekt, ki je predviden
s spremembami odloka, naj bi z emisijami ogrožal čiste
kmetije v njegovi neposredni bližini. Spremembe odloka naj
bi bile v neskladju tudi s 75. členom ustave, ker ogrožajo
Glijo jamo v Planinski vasi, ki sodi v varstveni režim geomorfološke podzemske naravne dediščine in je predlagana za
naravni spomenik. Jama naj bi imela aktiven vodni tok, ki
napaja celotno dolino. Morebiten izliv naftnih derivatov v
okolje bi ogrozil ta vodotok in kraški svet v okolici.
4. Občina Šentjur pri Celju je ustavnemu sodišču predložila obsežno listinsko dokumentacijo in v odgovoru navaja, da je bila investitorju dne 13. 2. 1998 izdana odločba
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor o odstranitvi industrijskega objekta – asfaltnega mešalca, ki predstavlja nedovoljen poseg v prostor, ter naložena vzpostavitev v prejšnje stanje na njegove stroške. Zoper poseg v
prostor so bile z odločbo določene tudi prepovedi iz 76.c
člena ZUN. Investitor je dal dne 7. 3. 1998 vlogo za uvedbo
postopka za sprejem sprememb veljavnega odloka. Občina
je nato objavila sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
odloka (Uradni list RS, št. 27/98). Na sedežu Krajevne
skupnosti Planina je bila izvedena javna obravnava dne 22.
4. 1998. Investitor je pridobil študijo presoje vplivov na
okolje, ki jo je izdelalo pooblaščeno podjetje Kova Žalec. V
njej so bili podani mejni parametri bivalnih pogojev bližnjih
stanovalcev. Investitor je po javni razgrnitvi osnutka sprememb odloka in po danih pripombah pridobil dopolnitev
študije presoje vplivov na okolje in strokovno mnenje o
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vplivih na kakovost mleka in drugih kmetijskih pridelkov na
bližnje kmetije. Občinski svet je bil na seji, na kateri je
obravnaval predlog izpodbijanih sprememb odloka, seznanjen z vsemi pripombami, ki so bile dane na javni obravnavi
ali vložene pisno. Ali predvideni poseg v prostor ne presega
predpisanih emisijskih vplivov, ki so dovoljeni po veljavnih
pravilnikih, bi bilo mogoče meriti in ugotavljati šele v času
poskusnega obratovanja. V primeru prekoračitev bi bila potrebna sanacija objekta. Pred obravnavo sprememb odloka
na občinskem svetu je investitor z najbližjimi stanovalci sklenil dogovor o svojih obveznostih pri nadaljevanju del na
objektu. Občinski svet je spremembe odloka sprejel 13. 7.
1998. Pozitivno soglasje nanj naj bi dal Svet krajevne skupnosti Planina. Občina še dodaja, da ima investitor nedovoljen poseg v prostor delno na parceli 1143/4 k.o. Planinska vas, ki je javno dobro. Dne 14. 4. 1999 je Krajevna
skupnost Planina dala vlogo, da se navedena parcela izvzame iz javnega dobra, dne 12. 4. 1999 pa naj bi investitor
dal vlogo za odkup te parcele.
5. Investitor je ustavnemu sodišču posredoval pojasnila in dodatno listinsko dokumentacijo. V pojasnilih navaja in
z listinami dokazuje, da velika večina krajanov podpira poskusno obratovanje asfaltnega mešalca, ki naj bi bil v postopku legalizacije. Obratovanje mešalca naj bi bilo koristno
ne le zanj, temveč za širši krog krajanov, ki jim je s tem
omogočeno delo in zaslužek, ter naj bi zagotavljalo tudi
izboljšanje krajevne infrastrukture. Začasno zadržanje naj bi
povzročilo izgubo dela za vse zaposlene delavce ter nastanek nepopravljivih posledic.
B)
6. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-378/98 z dne
17. 6. 1999 (Uradni list RS, št. 51/99) sprejelo pobude za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sprememb odloka in do končne odločitve zadržalo njihovo izvrševanje.
7. Urbanistično načrtovanje obsega pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov, ki so po 2. členu ZUN
urejeni v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana glede
razvoja dejavnosti v prostoru in njegove namenske rabe ter
v skladu z rešitvami, ki jih določa srednjeročni plan. Prostorski izvedbeni akti so po 22. členu ZUN akti, s katerimi se
podrobneje obdelajo odločitve o graditvi objektov in drugih
posegih v prostor, ki so bili ob upoštevanju usmeritev iz
dolgoročnega plana sprejeti v srednjeročnem planu. Urbanistična dejavnost je tako v svojem izhodišču povsem vključena v sistem planiranja.
8. Občina ima sprejet dolgoročni plan, iz katerega pod
točko 6.1.2 izhaja, da je za potrebe industrije potreben 1
ha dodatnih površin za potrebe podjetja Tajfun. Ta usmeritev je konkretizirana v družbenem planu Občine Šentjur pri
Celju za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 32/87 – v
nadaljevanju: srednjeročni plan), ki je v veljavi na podlagi
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, 48/90 – ZPUP). V njem je kot ključna
naloga razvoja industrije v točki 3.2.1 določena preusmeritev programske hidravlike podjeta Tajfun.
9. Prvi odstavek 5. člena ZUN določa, da se graditev
in širitev naselij ter graditev infrastrukturnih objektov in naprav, ki trajno spreminjajo namensko rabo prostora, načrtuje na stavbnih zemljiščih. Stavbna zemljišča se določijo s
srednjeročnim družbenim planom na območjih, ki jih za te
namene opredeljuje dolgoročni plan občine. Izpodbijane
spremembe odloka pa so predvidele gradnjo industrijskega
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objekta na kmetijskem zemljišču brez sprememb dolgoročnega in srednjeročnega plana.
10. Spremembe odloka ne upoštevajo predvidenih prostorskih ureditev v planskih aktih občine in urejajo izgradnjo
industrijskega objekta na kmetijskem zemljišču, zato so v
nasprotju z določbami 2., 5. in 22. člena ZUN.
11. ZUN v 43. členu določa, da se prostorski izvedbeni akt spremeni ali dopolni po postopku, ki je določen za
njegov sprejem. V določbah poglavja ZUN, ki ureja prostorske izvedbene akte, so podrobneje urejene aktivnosti urbanističnega načrtovanja. ZUN dosledno loči pripravo strokovnih podlag za načrtovanje prostorskih ureditev od odločanja
o ponujenih strokovnih rešitvah. Razlikovati je treba med
strokovnimi podlagami za prostorski izvedbeni akt, ki ga
predstavljajo študije, analize in druga strokovna gradiva o
stanju in pojavih v prostoru, ter osnutkom prostorskega izvedbenega akta, v katerem se na podlagi strokovnih spoznanj pripravijo predlogi možnih prostorskih ureditev in ukrepov. Pri pripravi strokovnih podlag se upoštevajo strokovna
gradiva, na katerih temeljijo odločitve v planskih aktih. Pogosto jih je treba poglobiti oziroma dopolniti, nekatere pa še
posebej pripraviti. Njihov obseg se določi v programu priprave prostorskih izvedbenih aktov, na podlagi znanih zahtev iz srednjeročnega plana, specifičnosti urejanja prostora
na določenem območju in pričakovanih potreb. V programu
priprave je treba navesti tudi soglasja, ki so potrebna k
osnutku prostorskega izvedbenega akta. Kvalitetne in poglobljene strokovne podlage so prvi pogoj, da se na javni
obravnavi opravi najboljši izbor ponujenih rešitev.
12. V postopku priprave sprememb odloka je bila v
celoti izpuščena izdelava programa priprave prostorskega
izvedbenega akta in s tem tudi priprava posebnih strokovnih
podlag za njegovo izdelavo kot sestavni del programa. Iz teh
razlogov so spremembe odloka v nasprotju s 43. členom
ZUN, ker niso bile sprejete po postopku, ki je določen za
sprejem prostorskih izvedbenih aktov.
13. Po tretjem odstavku 25. člena ZUN so s prostorskimi ureditvenimi pogoji na ureditvenih območjih naselij ali
posameznih funkcionalno zaokroženih območjih v naseljih
dopustne le komunalne ureditve in adaptacije, dozidave ali
nadzidave ter dopolnilne gradnje objektov oziroma naprav,
ki so nujno potrebne za vzdrževanje obstoječe gradbene
strukture ali za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih.
Po 27. členu ZUN se urejajo s prostorskimi izvedbenimi
načrti posegi v prostor, ki so s srednjeročnim planom predvideni za graditev, širitev ali prenovo naselij ter izvajanje
drugih posegov v prostor, zlasti novih dejavnosti, ki zaradi
zahtevnosti ali vplivov na prostor lahko pomenijo njegovo
pomembnejšo spremembo. Urejanje izgradnje industrijskega objekta zgolj s prostorskimi ureditvenimi pogoji, kot je to
primer asfaltne baze v Planini, je zato v nasprotju s tretjim
odstavkom 25. člena ZUN.
14. Spremembe odloka so v neskladju z občinskimi
planskimi akti in urejajo izgradnjo industrijskega objekta na
kmetijskem zemljišču, kar je v nasprotju z določbami 2., 5.
in 22. člena ZUN. Bistveno pomanjkljiv postopek priprave
sprememb odloka je v nasprotju s 43. členom ZUN. Urejanje gradnje industrijskega objekta s prostorskimi ureditvenimi pogoji pa je v nasprotju s tretjim odstavkom 25. člena
ZUN. Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče spremembe
odloka razveljavilo. Pri presoji, ali bo spremembe odloka
odpravilo ali razveljavilo, je upoštevalo, da je že s sklepom
zadržalo izvajanje sprememb odloka in torej niso mogle
nastati škodljive posledice po drugem odstavku 45. člena
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zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94, v
nadaljevanju: ZUstS).
15. Ker gre za nedovoljen poseg v prostor in ker so
spremembe odloka v neskladju z določbami ZUN, ni mogoče upoštevati investitorjevih pojasnil ustavnemu sodišču o
koristnosti obratovanja objekta oziroma o povzročeni škodi.
16. Ker so spremembe odloka v neskladju z določbami ZUN in jih je ustavno sodišče razveljavilo že iz tega
razloga ni presojalo še skladnosti Sprememb odloka z ZUreP in skladnosti z določbami ustave, ki jih navajajo pobudniki.
C)
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-378/98
Ljubljana, dne 21. novembra 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE
4367.

Sklep o zadnji izdaji blagajniškega zapisa Banke
Slovenije z nakupnim bonom

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I), sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) in 11.
točke sklepa o 13. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom (Uradni list RS, št. 66/99) izdaja
guverner Banke Slovenije dne 10. 11. 1999

SKLEP
o zadnji izdaji blagajniškega zapisa Banke
Slovenije z nakupnim bonom
1
13. izdaja blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom, ki dospe v izplačilo 1. 3. 2000, je zadnja
izdaja blagajniškega zapisa, ki je izdan skupaj z nakupnim
bonom.
2
14. izdaja blagajniškega zapisa Banke Slovenije v apoenih po 500.000 tolarjev z rokom dospetja 25. 5. 2000 je
zadnja izdaja blagajniškega zapisa, pri katerem lahko imetniki nakupnih bonov uveljavijo pravico do tolarskega popusta.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0269/99
Ljubljana, dne 10. novembra 1999.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
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4368. Sklep o 14. izdaji blagajniškega zapisa Banke
Slovenije v apoenih po 500.000 tolarjev

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja
guverner Banke Slovenije dne 10. 11. 1999
SKLEP

o 14. izdaji blagajniškega zapisa Banke
Slovenije v apoenih po 500.000 tolarjev
1
Banka Slovenije izdaja 14. izdajo blagajniškega zapisa
v apoenih po 500.000 tolarjev. Skupni znesek izdaje je
10.000,000.000 tolarjev. Začetek obrestovanja je 1. 12.
1999.
Znesek iz prejšnjega odstavka pomeni osnovno prodajo blagajniškega zapisa.
2
14. izdaja blagajniškega zapisa Banke Slovenije v apoenih po 500.000 tolarjev je zadnja izdaja blagajniškega zapisa, pri kateri bo imetnikom delov nakupnega bona omogočeno uveljavljanje popusta.
3
Blagajniški zapis v apoenih po 500.000 tolarjev (v nadaljevanju: blagajniški zapis) je izdan v nematerializirani obliki v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 3.
4
Blagajniški zapis je kratkoročni, imenski vrednostni papir, ki se vplača z diskontom. Obrestna mera znaša 8,5%
letno. Diskont se računa anticipativno po navadnem dnevnem obrestnem računu ob upoštevanju dejanskega števila
dni v mesecu oziroma letu.
5
Rok dospetja blagajniškega zapisa je 25. 5. 2000.
Nominalna vrednost 500.000 tolarjev pomeni obveznost
Banke Slovenije ob dospelosti. Pravice iz blagajniškega zapisa zastarajo v petih letih od dneva dospelosti.
6
Blagajniške zapise, ki jih občasno ponuja Banka Slovenije, lahko vpisujejo banke v svojem imenu in za svoj račun
ter v svojem imenu in za račun drugih domačih pravnih in
fizičnih oseb.
7
Banka Slovenije izplača na dan dospelosti obveznost iz
blagajniških zapisov na podlagi evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na račune evidentiranih imetnikov blagajniških zapisov oziroma njihovih pooblaščencev.
Za imetnika blagajniškega zapisa na dan dospelosti se
šteje oseba, ki je navedena v seznamu imetnikov blagajniških
zapisov dne 22. 5. 2000 (stanje konec dneva poslovanja).
V primeru, da obveznosti iz blagajniškega zapisa na
dan dospelosti ni mogoče izpolniti zaradi tega, ker so v
centralnem registru vpisani napačni podatki ali podatkov za
izplačilo ni, se šteje, da je imetnik blagajniškega zapisa v
upniški zamudi. Imetnik blagajniškega zapisa, ki je v upniški
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zamudi lahko zahteva denarno izplačilo dospelih blagajniških zapisov v roku petih let po dospelosti. V tem primeru
mora imetnik blagajniškega zapisa predložiti Banki Slovenije
pisni zahtevek za nakazilo denarnih sredstev z vsemi potrebnimi podatki za izplačilo. Denarna sredstva bodo imetniku
nakazana v roku treh delovnih dni po prejemu zahtevka.
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0270/99
Ljubljana, dne 10. novembra 1999.
dr. France Arhar l. r.
Guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
4369.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vsebini letnega in polletnega poročila o
poslovanju investicijskega sklada

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
RS, št. 6/94, 25/97, 32/97,10/98, 26/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini
letnega in polletnega poročila o poslovanju
investicijskega sklada
1. člen
V sklepu o vsebini letnega in polletnega poročila o
poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95,
23/95, 16/96 in 91/98) se trinajsti odstavek 7. točke B)
dela I. poglavja – računovodske rešitve v investicijskih skladih (Postavka sredstev – Dolgoročni vrednostni papirji) spremeni tako, da se glasi:
“Če upravljavec investicijskega sklada na podlagi ocene vrednosti preizkušenega ocenjevalca vrednosti ugotovi,
da je knjigovodsko izkazana vrednost posamezne delnice
objektivno prenizka (oziroma previsoka), se lahko le-ta v
soglasju s pooblaščenim revizorjem (skupno ovrednotenje)
izkaže po višji (oziroma nižji) vrednosti, razlika pa predstavlja
nerealizirani kapitalski dobiček (oziroma nerealizirano kapitalsko izgubo). Tako ovrednotenje mora biti obvezno izkazano v dodatku k računovodskim izkazom“.
2. člen
Prvi stavek zadnjega odstavka 11. točke B) dela I.
poglavja – računovodske rešitve v investicijskih skladih (Postavka obveznosti – Rezervacije) se spremeni tako, da se
glasi:
“Upravljavec investicijskega sklada lahko določi potencialno nižjo vrednost posamezne obveznice le v soglasju s
pooblaščenim revizorjem“.
3. člen
Trinajsti odstavek 34. točke C dela I. poglavja – računovodske rešitve v investicijskih skladih se spremeni tako,
da se glasi:
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“Skupno ovrednotenje je ovrednotenje naložbe, ki ga
soglasno opravijo pooblaščeni revizor, preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij in upravljavec investicijskega sklada.
V primeru, da se družba za upravljanje investicijskega sklada
odloči za skupno ovrednotenje, mora o tem pisno obvestiti
Agencijo za trg vrednostnih papirjev v roku 8 dni od doseženega soglasja pooblaščenega revizorja, preizkušenega ocenjevalca vrednosti podjetij in družbe za upravljanje o skupnem ovrednotenju“.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 72/99
Ljubljana, dne 3. novembra 1999.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

4370.

Sklep o potrditvi učbenika: Tehnologija urarstva

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 32. seji dne 2. 11. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA URARSTVA
avtor: Franc Rakuša
Učbenik Tehnologija urarstva se potrdi za 2. in 3. letnik
za predmet Tehnologija urarstva v izobraževalnem programu
Urar in za 2. in 3. letnik za predmet Tehnologija v izobraževalnem programu Strojništvo – smer: finomehanik in urar.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: Dušan Godnik in Stane Kajfež; lektorirala: Darja Poglajen;
V letu 1999 založila: PAMI, Zalog pri Moravčah 32,
Moravče.
Št. 612-258/99
Ljubljana, dne 2. novembra 1999.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
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4371.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 1999

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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1999
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih oktobra 1999 v primerjavi s septembrom
1999 je bil 0,019.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra 1999 je bil 0,024.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra
1999 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,032.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
oktobra 1999 v primerjavi s septembrom 1999 je bil 0,005.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 1999 je bil 0,066.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do oktobra 1999 je bil 0,007.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra
1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,077.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do oktobra 1999 v primerjavi s povprečjem
leta 1998 je bil 0,054.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 5. novembra 1999.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BELTINCI
4372.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
lokacijskem načrtu št. 15/98 o vodooskrbnem
sistemu v Občini Beltinci

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na
6. redni seji dne 22. 4. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem
načrtu št. 15/98 o vodooskrbnem sistemu
v Občini Beltinci
I
Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu
št. 15/98 o vodooskrbnem sistemu v Občini Beltinci, ki ga
je pod št. 15/98 izdelalo podjetje ARPS – Atelje za projektiranje iz Murske Sobote.

SPREMEMBO STATUTA
Občine Črenšovci
1. člen
V statutu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99
– prečiščeno besedilo) se spremeni 93. člen in glasi:
»Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni prihodki in odhodki občine za eno proračunsko leto,
ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.
Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana.
Proračun občine je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov občinskega sveta.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 58-9/99
Črenšovci, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2 v Beltincih in v krajevnih skupnostih: Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipovci, Lipa,
Melinci.
Javna razgrnitev traja 30 dni, računajoč od dneva objave tega sklepa v javnem glasilu.
III
Med javno razgrnitvijo lahko dajo vse pravne in fizične
osebe oziroma, vsi zainteresirani ali prizadeti, pisne pripombe oziroma predloge k osnutku odloka pri Občinski upravi
občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
IV
Kraj in datum javnih razprav o osnutku odloka se določi
naknadno in se objavi na krajevno običajen način.
Št. 093/99
Beltinci, dne 22. aprila 1999.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

ČRENŠOVCI
4373.

Sprememba statuta Občine Črenšovci

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 16. ter 118. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99 – prečiščeno besedilo) je
Občinski svet občine Črenšovci na 9. seji dne 28. 10.
1999 sprejel

DOL PRI LJUBLJANI
4374.

Sklep o zmogljivosti javnega zavoda Osnovna
šola Dol pri Ljubljani

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96), 6. člena odredbe o
pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni
list RS, št. 16/98) in 20. člena odredbe o normativih in
standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki
so podlaga za organizacijo in financiranje programa devetletne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna
(Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Dol pri
Ljubljani na 7. seji dne 28. 10. 1999 sprejel

SKLEP
o zmogljivosti javnega zavoda Osnovna šola
Dol pri Ljubljani
I
Določi se zmogljivost javnega zavoda Osnovna šola
Dol pri Ljubljani:
1. Za pogoje osemletnega osnovnega šolanja
Šola

Matična šola Dol pri Ljubljani
PŠ Dolsko
PŠ Senožeti
PŠ Šentjakob ob Savi
Skupaj

Učilnic (56 m2 ali več)

Učencev

20
4
2
4
30

560
112
26
84
782
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2. Za pogoje devetletnega osnovnega šolanja
Šola

Učilnic
Učilnice
(56 m2 ali več) za skupinsko delo
(okoli 40 m2)

Matična šola Dol pri Ljubljani
PŠ Dolsko
PŠ Senožeti
Skupaj

16
4
/
20

Učencev

2
/
2
4

488
112
26
626

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati z
dnem objave. Sklep se objavi tudi v Uradnem vestniku občine Dol pri Ljubljani.
Št. 64000-19/99
Dol pri Ljubljani, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

GORIŠNICA
4375.

Odlok o lokacijskem načrtu za nadvoz in
pripadajoče ceste železniške proge Pragersko–
Središče v Zamušanih

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 16. člena statuta Občine
Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Gorišnica na 8. redni seji dne 28. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za nadvoz in pripadajoče
ceste železniške proge Pragersko–Središče
v Zamušanih
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju družbenega plana
Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občine
Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 28/90, 32/90, 25/91,
12/93, 16/94) za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/98) območje 122 CD,
sprejme lokacijski načrt za nadvoz železniške proge Pragersko–Središče v Zamušanih s pripadajočimi cestami (v nadaljevanju: lokacijski načrt), ki ga je z naslovom “Nadvoz in
pripadajoče ceste v km 29+028,60 železniške proge Pragersko–Središče” izdelal ZUM – urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., Maribor, v juniju 1999 pod številko projekta 792/98.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki
se nanašajo na nadvoz, priključne ceste in druge ureditve,
ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov in ureditev.
Tekstualni del obsega:
– poročilo,
– pregledna situacija M 1:500,
– geodetska situacija M 1:2880,

– parcelacijska situacija M 1:2880,
– situacija ureditve M 1:1000,
– karakteristični prečni profil M 1:50,
– uradna kopija (GU).
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma zemljišča, ki so namenjena za gradnjo nadvoza
in priključnih cest. Parcele oziroma deli parcel, ki so v
ureditvenem območju lokacijskega načrta, so v naslednjih
katastrskih občinah:
k.o Zamušani
70/34, 70/35, 75/24, 75/25, 845, 844, 850/10,
850/13, 70/1, 70/46, 70/4, 850/6, 836/1, 76, 836/2,
79,81, 861, 1041, 862, 863, 864, 1059, 867, 868,
869, 870, 871, 872.
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje nadvoza in priključnih cest z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti),
– območje, kjer so v času gradnje možni posegi in se
po končani gradnji rekultivira.
5. člen
Dolžina cest je naslednja:
– smer Gorišnica–Prerad v dolžini 487 m,
– smer Tibolci v dolžini 150 m,
– smer Zamušani v dolžini 258 m,
– poljske poti v skupni dolžini 375 m.
Vertikalni in horizontalni elementi odseka so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 50 km/h razen na smeri
za Tibolce, kjer so uporabljeni elementi za 40 km/h.
6. člen
Z ozirom na lokacijo nadvoza in terenske razmere je
cesta iz smeri Prerad in del lokalne ceste L 6231, vzeta kot
glavna smer izvennivojskega križanja s progo. Izvennivojsko
križanje se izvede na vzhodni strani postajališča Zamušani, v
km 20+041,88 železniške proge.
7. člen
Projekt mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
– nadvoz mora biti v svojih konstrukcijskih elementih
čim bolj vitek in transparenten. Projektant mora zagotoviti
čim tanjšo konstrukcijo, razponi med posameznimi podporami morajo biti oblikovani z upoštevanjem ekonomičnosti
gradnje,
– območje priključkov mora biti krajinsko oblikovano,
brežine morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren,
– obcestni prostor: vsi posegi v relief, nasipi in vkopi,
se morajo čim bolj prilagajati obstoječemu reliefu, nasip.
Brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane v
obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene in obsajene
z vegetacijo, v skladu s pogoji lokacijskega načrta in morajo
upoštevati krajinske značilnosti prostora.
Vsi odseki obstoječih cest, ki po dograditvi in ureditvah
določenih s tem odlokom izgubijo funkcijo morajo biti rekultivirani.
Po končani gradnji ob ugotovljenem dejanskem stanju posegov v prostor in ugotovljenih morebitnih konfliktih
oziroma negativnih vplivih na vidne značilnosti okolja, je
treba določena območja dodatno arhitekturno in krajinsko
urediti.
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8. člen
Vodovod
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno
zakoličiti vse komunalne vode na terenu. Vsa dela izvajati v
skladu s pogoji in pod nadzorom upravljalca.
Investitor mora v času gradnje izvesti naslednje ukrepe:
– zagotoviti nemoteno oskrbo v času gradnje,
– zagotoviti prevezave vseh lokalnih in hišnih priključkov.
9. člen
Elektrika
Predvidena gradnja bo križala in se približala nizkonapetostnemu omrežju, kar mora investitor prestaviti skladno z
izdelano upravno in projektno dokumentacijo.
10. člen
Omrežje zvez
Pred izvajanjem del je potrebno obstoječe TK instalacije označiti in jih prestavit in zaščitit po projektu, ki ga izdela
Telekom Slovenije PE Maribor in tako zagotoviti nemoteno
delovanje.
11. člen
Odvajanje vode s cestišča
Meteorna voda z vozišča in obcestnega telesa se
odvaja preko asfaltnih muld ali zemeljskih jarkov. Dno jarkov je potrebno tlakovati z lomljencem, prav tako se tlakujejo vsi iztoki iz jarkov in koritnic v potok ali po brežini
ceste.
Meteorno vodo iz asfaltnih muld vodimo v vtočne jaške
s čelnim vtokom in nato v predvideno kanalizacijo. Lovilec
olj se izvede pred izpustom kanalizacije v prepust pod cesto
in naprej do odvodnega jarka.
Oskrba s pitno vodo in zaloge podtalnice se zaradi
gradnje ne sme poslabšati.
12. člen
Investitor gradnje je po končani gradnji dolžan plačati
stroške v zvezi s prostorsko ureditvenimi operacijami, ki so
posledica gradnje.
13. člen
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med
gradnjo in po njej:
– promet med gradnjo organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med
gradnjo in po njej,
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko preskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
– zavarovati gradbišče, tako da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč ter
nemoten odtok vode,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi
nastale zaradi gradnje in obratovanja nadvoza in priključnih cest.
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14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
15. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri službah, pristojnih za
urejanje prostora v Občini Gorišnica.
16. člen
Za načrtovan poseg sprejme Občinski svet občine Gorišnica odlok o lokacijskem načrtu, ki predstavlja pravno
podlago za gradnjo nadvoza s priključki cest.
17. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-34/99
Gorišnica, dne 29. oktobra 1999.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

4376.

Odlok o ustanovitvi in nalogah sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 3. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 23. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski
svet občine Gorišnica na 8. seji dne 28. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Gorišnica (v nadaljevanju: SPVCP).
2. člen
SPVCP skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za
večjo varnost na cesti, za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela ter za humanejše odnose v prometu ter tesno
sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3. člen
SPVCP opravlja naslednje naloge:
– obravnava in proučuje cestno prometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu – odraslih in otrok,
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja
pomembna za varnost cestnega prometa ukrepe za izboljšanje varnosti,
– sodeluje in usklajuje delo organov in organizacij, ki
se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi
področji pomembnimi za varnost prometa,
– organizira razne vzgojno-preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi,

Stran

13664 / Št. 92 / 12. 11. 1999

– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne
službe,
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše,
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Člani SPVCP so predstavniki organov in organizacij,
društev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivno in vzgojno delovanje v cestnem prometu.
SPVCP ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje
Občinski svet občine Gorišnica.
SPVCP lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih organizacij in skupnosti, ki niso članice sveta.
5. člen
Način dela SPVCP ureja poslovnik, ki ga sprejme
SPVCP.
Administrativno-tehnična opravila za SPVCP zagotovi
občinska uprava.
6. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SPVCP potrdi občinski svet. V vsakoletnem proračunu na podlagi programa
dela SPVCP. Del sredstev za dejavnost se zagotovi iz drugih
virov.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-35/99
Gorišnica, dne 29. oktobra 1999.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

HRPELJE-KOZINA
4377.

Sklep o financiranju političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in 16. člena statuta Občine HrpeljeKozina (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Hrpelje-Kozina na 8. redni seji dne 14. 10. 1999 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank
1
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati
za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Hrpelje-Kozina, mesečno v višini 30 SIT za vsak
dobljen glas na volitvah za občinski svet.
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2
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, št. 66/97-OS, z
dne 16. 5. 1997.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 179/99
Hrpelje-Kozina, dne 14. oktobra 1999.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Vojko Mahnič l. r.

KRŠKO
4378.

Odlok o doplnitvi odloka o organiziranju
Poklicne gasilske enote Krško

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 33. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in
74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 10. seji dne
27. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o organiziranju Poklicne
gasilske enote Krško
1. člen
V odloku o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
(Uradni list RS, št. 24/91) se v 10. členu doda drugi odstavek, ki glasi:
“Poveljnik-direktor zavoda mora imeti univerzitetno izobrazbo družboslovne ali tehnične smeri in 8 let delovnih
izkušenj ali visoko izobrazbo družboslovne ali tehnične smeri in 10 let delovnih izkušenj.”.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-028-12/91
Krško, dne 27. oktobra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
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LENART
4379.

Sklep o načinu financiranja političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94), 15. člena statuta Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 34/99) in 70. člena poslovnika Občinskega sveta občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je
Občinski svet občine Lenart na 7. redni seji dne 26. 10.
1999 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
1. člen
Političnim strankam, katerim so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Lenart, mesečno v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas na
volitvah za občinski svet.
2. člen
Sredstva se strankam nakazujejo vsake tri mesece na
njihov žiro račun.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/99
Lenart, dne 26. oktobra 1999.
Župan
Občine Lenart
Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97,
39/98, 59/98 in 21/99) in srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto in Občine
Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88,
6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92,
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93,
60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95,
58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98,
59/98 in 21/99 ), ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora:
– določitev nove namembnosti obstoječih gozdnih zemljišč za območje, za katero je izdelana programska zasnova
za lokacijski načrt Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske in
– spremembo načinov urejanja prostora.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana)
(1) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih
področjih v točki 1. Urejanje stavbnih zemljišč, podtočki
1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti doda nova alinea:
Leskovec Center za ravnanje z odpadki Dolenjske LN
C, D
(2) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se doda besedilo:
p. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI
NAČRT CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI
DOLENJSKE, ki se glasi:
1. Opredelitev območja urejanja

NOVO MESTO
4380.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto in Občine
Šentjernej, dopolnjene 1999/3

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka
2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 20. člena statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in
17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
43/95) sta Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji
dne 30. 9. 1999 in Občinski svet občine Šentjernej na seji
dne 28. 10. 1999 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do 2000
in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
in Občine Šentjernej, dopolnjene 1999/3

V območje urejanja so vključena vsa zemljišča, ki so že
danes namenjena odlaganju odpadkov in nekatera nova.
Večina območja se nahaja v Mestni občini Novo mesto,
manjši del na severnem delu pa v Občini Šentjernej. Meja
programske zasnove tako poteka po robu naslednjih parcel,
začenši na skrajni južni strani in naprej v smeri urinega
kazalca: 2296/2, 2296/5, 2296/8, 2296/11, 2296/14,
2296/22, 2297, nato seka parcelo 2530/2 in po zunanjem robu parcel 2530/1, 2560, 2553/2, 2560, 2547,
2545, 2623, 2622, 2621, 2618, 2616, 2615, nato po
zunanjem robu parcele št. 3755/2 (cesta), nato seka parcelo št. 2598 in gozdno pot ter parcele 2597, 2593/2,
2591/3, do vogala parcele 2590/1, čez parcelo 2591/1,
2573/1, nato po robu parcele 2573/2, 2591/2, nato seka
parceli 2587/2 in 2587/1, po robu parcele 2572/1, nato
pa seka parcele: 2574/1, 2571, 2570, 2569, 2568/1,
2568/3, 2568/2, 2292/2, 2294/2, 2294/1 in cesto
3759/1, kjer se spet priključuje na rob parcele 2296/2.
Območje lokacijskega načrta obsega 24 ha zemljišč,
od tega bo v končni fazi 11 ha namenjeno ureditvi deponijskega telesa.

2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske
rabe prostora
Območje lokacijskega načrta se nameni obdelavi, predelavi in odlaganju komunalnih odpadkov in njim podobnim,
navedenih v Prilogi 1 pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni
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list RS, št. 84/98) razen nevarnih odpadkov iz Priloge 2
istega pravilnika, ki so ravno tako opredeljeni kot komunalni
odpadki in njim podobni.
Bodoča ureditev območja predvideva sanacijo in zapiranje obstoječega južnega dela deponije ter razširitev odlagalnih površin severno od obstoječe deponije. Južni del
območja Centra za ravnanje z odpadki je namenjen zapiranju in deloma dokončni deloma pa začasni sanaciji obstoječe deponije. Na tem območju se ohranja in obnovi obstoječa komunalna infrastruktura.
Severni del območja je namenjen ureditvi novih površin
za odlaganje odpadkov in pripadajočih cest (dostopne poti)
in komunalne infrastrukture (bazeni, bakla, odplinjevanje).
Večino območja bo zavzemalo deponijsko telo, ki ga bodo
obdajale dostopne in vzdrževalne poti. Osnovna dostopna
pot bo urejena na vzhodni strani odlagališča, vzdrževalna
pot pa bo potekala znotraj samega odlagališča po vodoravnih površinah delovnih berm.
Deponija se bo zapolnjevala v smeri od severa proti
jugu, s čimer se bo nadaljevalo že začeto zapolnjevanje
doline. V končni fazi bo prekrit tudi del območja obstoječe
deponije, ki bo sicer začasno sanirana že v prvi fazi. Nasipavanje odpadkov bo potekalo z oblikovanjem delovnih etaž
oziroma berm, končna sanacija posameznih delov območja
pa vključuje oblikovanje zaobljenega reliefa z naravnim iztekom v raščeni teren in zatravitve ter zasaditve z gozdno
vegetacijo. Končna višina preoblikovanega terena ne bo
presegala kote 290 m nm.
Na območju lokacijskega načrta bodo potrebne rekonstrukcije obstoječih oziroma novogradnje spremljajočih objektov ter ureditev, kot so objekti kontrole vstopa in tretman
bioloških odpadkov, objekti servisa tehnološke opreme in
laboratoriji za kontrolo, kompostarna, objekt za sortiranje
odpadkov, objekt za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, garažno-skladiščni objekt, laboratorij, zaščitna ograja
in vhod na deponijo in končna ureditev ter zasaditev odlagalnih površin zapolnjenih delov deponije. Poleg teh objektov
bodo urejeni oziroma zgrajeni še infrastrukturni objekti: servisna cesta ob vzhodnem boku deponije, sistem zajema
izcednih vod z bazenom za dezinfekcijo vozil, sistem zajema
zalednih vod, objekti zajema in sežiga deponijskega plina,
objekti zaščite pred požarom, objekti energetske preskrbe,
objekti in naprave za hidrometeorološki in ostali monitoring
emisij in imisij ter interne komunikacije.
Območje lokacijskega načrta se deli na območje izključne rabe (površine znotraj ograje), kjer so predvideni vsi
posegi, za katere ta lokacijski načrt določa pogoje, in območje omejene rabe (med ograjo deponije in mejo območja
lokacijskega načrta), kjer se zaradi ožjega vplivnega območja deponije in vidnega stika ohranja primarna raba prostora
in ni dovoljeno krčenje gozdnih površin. Območja izključne
in omejene rabe so prikazana v grafični prilogi.
3. Zasnova izgradnje in prenove infrastrukturnih
omrežij, objektov in naprav
A) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Vodovodno omrežje
Za potrebe preskrbe z vodo objektov deponije, pri tem
je mišljena sanitarna in pitna voda, se bo izvedel priključek
na javni vodovod, ki je zgrajen do vasi Leskovec. Za požarno
vodo, za gašenje deponijskih požarov, pa se bo uporabljala
voda iz predvidenega zadrževalnika deponijske vode (sedanji bazeni za izcedne vode in bodoča medfazna retenzija za
padavinske vode) »bazen za požarno vodo«.
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Energetska infrastruktura
Za zagotavljanje vseh nastalih potreb po električni energiji zadostuje sedanji dovodni sistem.
V kolikor pa bo na lokaciji zgrajena zahtevnejša tehnologija za gospodarjenje z odpadki pa bo potrebno zgraditi
tipsko transformatorsko postajo moči 50 kVA z možnostjo
razširitve na 260 kVA. Točna opredelitev moči je odvisna od
konkretne tehnologije ločevanja odpadkov.
Telefon
Deponija bo imela telefonski priključek na javno omrežje. V prvi fazi obratovanja pa se lahko uporablja tudi radiozveza. Na odlagališču bo potrebna centrala za telefon s 4
telefoni.
Meteorna in fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija platoja in strešin na delih, kjer ni
mogoča kontaminacija z odpadki, bo speljana direktno v
odprt odvodnik (potok). Meteorna kanalizacija z začasnih in
stalnih dovoznih cest, katera je potencialno onesnažena, bo
speljana v sistem izcednih vod ter tretirana kot izcedna voda. Fekalna kanalizacija bo speljana v lokalne vodotesne
greznice volumna 6 m3 in od tod se bodo fekalije vozile v
čistilno napravo.
Kanalizacija izcednih vod
Izcedne vode iz deponijskega telesa se bodo zajemale
s talno drenažo nad tesnilnim slojem (PEHD folija in mineralno tesnilo) ter po glavnem kolektorju prevajale v zbiralnik
izcednih vod prostornine 238,86 m3 → 240 m3. Glavni
kolektor izcednih vod bo položen v kontrolnem AB koridorju. Zaradi velike dolžine nedostopnega kanala za izcedne
vode je potrebno omogočiti revizijo zbiralnika in priključkov
drenaž posameznih sektorjev, zato je predvidena izgradnja
revizijskega in kontrolnega hodnika v dnu deponije. V kolektor se priključujejo sektorske drenaže dolžine ca. 50 m.
Plinovodno omrežje
Zaradi zmanjšanja nevarnosti požarov, eksplozije in
smradu se bo v deponijskem telesu zajemal deponijski plin z
vertikalnimi “plinjaki” in horizontalnimi drenažami. Te instalacije se grade vzporedno z rastjo deponije oziroma polnjenja
deponijskega telesa z odpadki.
Na površini se vsak plinjak veže v zbirni vod določene
faze. Sesalni vodi se vodijo do kolektorja pri črpalno-sežigalnem agregatu.
B) PROMETNO OMREŽJE
Območje odlagališča je prometno povezano s cesto
Novo mesto–Šentjernej. Vsi objekti znotraj deponije so
medsebojno povezani s sistemom internih cest in platojev.
Do živega dela bo speljana servisna pot po trasi sedanje
ceste za izvoz izcednih vod z odcepi na živo polje. Dolžina
servisne ceste je 862,17 m. Širina vozišča od km 0+0,0
do km1+421,0 je 5 m z obojestransko bankino širine
0,50, od km 0+421,00 do km 0+862,17 pa je vozišče
širine 3 m z obojestranskimi bankinami širine 0,50 m. Po
trasi obstoječega kolovoza z nekaterimi korekcijami bo
izvedena servisna cesta za izgradnjo bazena izcednih vod
in drenažnega sistema zalednih vod kot tudi za odvoz izcednih vod v komunalno čistilno napravo Novo mesto.
Okoli deponije komunalnih odpadkov bo speljana servisna
pot za vzdrževanje ograje deponije in brežin deponije tudi
po njenem zaprtju. Cesta bo predstavljala tudi protipožarni
pas. Ohrani se obstoječe parkirišče osebnih avtomobilov
ob vhodu na deponijo.
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4. Usmeritve za urbanistično-arhitektonsko ureditev
in za varovanje in izboljšanje bivalnega
in delovnega okolja
Pri širitvi deponije in drugih ureditvah v okviru lokacijskega načrta bo treba zagotoviti, da bodo objekti, potrebni
za normalno funkcioniranje Centra za ravnanje z odpadki
Dolenjske, locirani na vidno neizpostavljenih točkah, poleg
tega pa bodo blizu poti in komunalne infrastrukture. Zagotoviti je treba ustrezne gabarite objektov in obdelavo fasad, da
bodo objekti čim manj vidni. Vsi obstoječi objekti se ohranijo
in obnovijo, potrebnih pa bo še nekaj novogradenj. Tudi
infrastrukturo, kot so sistem zajemanja in odvajanja izcednih
in meteornih vod, sistem za odplinjevanje, ceste in poti,
elektro omrežje in vodovod, bo treba izvesti tako, da bo čim
bolj funkcionalna in prostorsko čim manj moteča in da se bo
smiselno navezovala na obstoječe ureditve.
Vse rešitve (urbanistična, prometna, komunalna in ostale ureditve) morajo ob zagotavljanju ustrezne funkcionalnosti zagotavljati čim boljšo vključitev objekta v širši prostor
– gozdnata severna pobočja Podgorja, ki so v vidnem stiku
vinogradniškega območja Tolsti Vrh. Hkrati je treba zagotoviti kakovostno bivalno okolje v naselju Leskovec, kjer bo
potekal transport tovornih vozil.
Ob sanaciji obstoječe deponije in razširitev deponije
na severu bo treba zagotoviti skrbno oblikovanje reliefa sanirane obstoječe deponije in novega deponijskega telesa.
Celotno deponijsko telo bo moralo biti oblikovano tako, da
bo stabilno in se bo prilagajalo naklonom in smerem okoliškega reliefa. Potrebno bo zagotoviti, da se bo novo oblikovana deponija na stiku z raščenim terenom le-temu prilagajala z zaokrožitvijo stikov. Najvišja kota deponije ne bo smela
presegati 290 m nm, saj bi bila sicer deponija preveč vidno
izpostavljena, kar bo treba hkrati zagotavljati z zasaditvijo
avtohtone grmovne in drevesne vegetacije z močnejšim koreninskim spletom. Sanacija obstoječe deponije in njena
končna ureditev (oblikovanje reliefa in zasaditev) se mora
izvajati sočasno z urejanjem nove deponije na severnem
robu, saj je prav obstoječi del najbolj vizualno izpostavljen s
Tolstega Vrha.
Ob razširitvi odlagališča bo potrebno upoštevati vse
ukrepe za varovanje okolja pred prekomernimi emisijami in
imisijami v zrak, tla in podtalje ter v vode. Ob tem je treba
ohraniti sedanjo kvaliteto bivanja v okoliških vaseh, ki so v
vplivnem območju Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
oziroma zagotoviti, da bodo vsi pričakovani vplivi na okolje
ostali v okviru zakonskih določil.
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V ta namen bodo potrebni ukrepi od ločenega zbiranja
in obravnavanja padavinskih in izcednih vod pa do sistema
za odplinjevanje, sprotnega zakrivanja deponije kot preventive proti širjenju glodalcev in insektov in vnaprej zastavljenega sistema monitoringa, ki bo sprotno preverjal funkcioniranje, ureditev in upoštevanje zakonskih predpisov.
5. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne
dediščine
Območje lokacijskega načrta sega v bližino Tolstega
Vrha s cerkvijo sv. Roka na vrhu, ki je opredeljena kot objekt
kulturne dediščine. Območje vidnega stika cerkve in okolice
je obravnavano kot vplivno območje kulturnega spomenika,
zato je potrebno v tem območju preprečevati vidni stik med
cerkvijo in deponijo. To bo možno ob pazljivem oblikovanju
začasnega in končnega reliefa deponijskega telesa, ki ne bo
smelo presegati nekaterih kritičnih višinskih točk (na južnem
delu 290 m nm). Sočasno z dokončno ureditvijo posameznih
delov deponije se mora izvesti tudi končna ureditev – zasaditev vegetacije, ki bo dodatno utrjevala teren in preprečevala
vidno izpostavljenost iz območja cerkve sv. Roka.
V primeru nekontroliranih emisij v vodo in v tla bi lahko
prišlo do onesnaženja Žerjavinskega potoka, ki ima v spodnjem delu habitatski pomen (želva sklednica, redke vrste
kačjih pastirjev), zato bo potrebno pred začetkom odlaganja
izvesti vse potrebne ureditve za preprečevanje možnih onesnaženj in dosledno izvajati monitoring na točkah, ki jih bo
predvidel načrt monitoringa.
6. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
V območju urejanja lokacijskega načrta ni posebnih
zahtev s strani ministrstva za obrambo. Ravno tako v tem
območju ni objektov in naprav iz IV. poglavja navodila za
določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94). Pač pa bo treba
glede na predhodno mnenje Inšpektorata RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
natančno opredeliti vire za zadostno preskrbo z vodo za
gašenje in zagotoviti prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
Pri odlaganju odpadkov prihaja do procesov razkrajanja, pri katerih nastaja plin. Zaradi velike nevarnosti eksplozije bo potrebno predvideti ustrezen sistem odplinjevanja, ki
bo vodil do bakle. Lokacija bakle mora biti ustrezno odmaknjena od ostalih objektov in vegetacije.
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7. Grafični prikaz programske zasnove
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3. člen
(kartografski del in kartografska dokumentacija
k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, in sicer karta TK 1:25000
Šentjernej, v sklopu kart I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva,
rudnin in območij za poselitev.
(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelana na
PKN 1:5000, in sicer karta Novo mesto 40 z območjem
lokacijskega načrta.
(3) Programska zasnova za lokacijski načrt Centra za
ravnanje z odpadki Dolenjske je kot priloga sestavni del
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine.
(4) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu s programsko zasnovo za lokacijski načrt Center za ravnanje z
odpadki Dolenjske je izdelana v 7 izvodih, ki jih hranijo:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora (3)
– Občina Šentjernej (3)
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in
prostor (1).
4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-24/96-1200
Novo mesto, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.
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d.o.o., pod številko LN -1/99. Sestavljajo ga tekstualni del
in grafične priloge.
2. člen
V območje urejanja so vključeni območje obstoječe
komunalne deponije Leskovec in površine, ki so potrebne
za ureditev Centra za ravnanje z odpadki – površine za
razširitev obstoječe deponije, ureditev pripadajoče komunalne in cestne infrastrukture in površine za sprotno ter
dokončno sanacijo območja ter površine v najožjem vplivnem območju.
Meja lokacijskega načrta tako poteka po robu naslednjih parcel, začenši na skrajni južni strani in naprej v smeri
urnega kazalca: 2296/2, 2296/5, 2296/8, 2296/11,
2296/14, 2296/22, 2297, nato seka parcelo 2530/2, in
po zunanjem robu parcel 2530/1, 2560, 2553/2, 2560,
2547, 2545, 2623, 2622, 2621, 2618, 2616, 2615,
nato po zunanjem robu parcele št. 3755/2 (cesta), nato
seka parcelo št. 2598 in gozdno pot ter parcele 2597,
2593/2, 2591/3, do vogala parcele 2590/1, čez parcelo
2591/1, 2573/1, nato po robu parcele 2573/2, 2591/2,
nato seka parceli 2587/2 in 2587/1, po robu parcele
2572/1, nato pa seka parcele: 2574/1, 2571, 2570,
2569, 2568/1, 2568/3, 2568/2, 2292/2, 2294/2,
2294/1 in cesto 3759/1, kjer se spet priključuje na rob
parcele 2296/2. Vse parcele spadajo v k.o. Brusnice.
3. člen
Določila lokacijskega načrta postavljajo pogoje urejanja za:
– zapiranje in sanacijo obstoječe deponije,
– ureditev novih površin za odlaganje odpadkov,
– izgradnjo nove in preureditev obstoječe prometne
infrastrukture,
– izgradnjo drugih infrastrukturnih naprav in objektov
na območju lokacijskega načrta,
– sanacijo celotnega območja deponije.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV

4381.

Odlok o lokacijskem načrtu za Center za
ravnanje z odpadki Dolenjske

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99) in 17. člena statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) sta Občinski svet
mestne občine Novo mesto na seji dne 30. 9. 1999 in
Občinski svet občine Šentjernej na seji dne 28. 10. 1999
sprejela

ODLOK
o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje
z odpadki Dolenjske
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za izgradnjo
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (v nadaljevanju:
lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto,

4. člen
a) Namembnost površin in razporeditev dejavnosti
Območje lokacijskega načrta se nameni obdelavi, predelavi in odlaganju komunalnih odpadkov in njim podobnim,
navedenih v Prilogi 1 pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98), razen nevarnih odpadkov iz Priloge 2
istega pravilnika, ki so ravno tako opredeljeni kot komunalni
odpadki in njim podobni.
Novi objekt za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov bo postavljen na južnem, vstopnem delu območja,
ročno-strojna sortirnica in plinska črpalna postaja z baklo
pa bosta postavljeni na vzhodni strani osrednjega dela
območja.
Na severnem delu bo zgrajen sistem za zbiranje izcednih vod z zbirnim bazenom dimenzij 23 x 30 m.
Bodoča ureditev območja predvideva sanacijo in zapiranje obstoječega južnega dela deponije ter razširitev odlagalnih površin severno od obstoječe deponije. Južni del
območja Centra za ravnanje z odpadki je namenjen zapiranju in deloma dokončni, deloma pa začasni sanaciji obstoječe deponije. Na tem območju se ohranja in obnovi obstoječa komunalna infrastruktura.
Severni del območja je namenjen ureditvi novih površin
za odlaganje odpadkov in pripadajočih cest (dostopne poti...) in komunalne infrastrukture (bazeni, bakla, odplinjevanje….). Večino območja bo zavzemalo deponijsko telo, ki
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ga bodo obdajale transportne in vzdrževalne poti. Osnovna
transportna pot bo urejena na vzhodni strani odlagališča,
vzdrževalna pot pa bo potekala znotraj samega odlagališča
po vodoravnih površinah delovnih berm.
Deponija se bo zapolnjevala v smeri od severa proti
jugu, s čimer se bo nadaljevalo že začeto zapolnjevanje
doline. V končni fazi bo prekrit tudi del območja obstoječe
deponije, ki bo sicer začasno sanirana že v prvi fazi. Nasipavanje odpadkov bo potekalo z oblikovanjem delovnih etaž
oziroma berm, končna sanacija posameznih delov območja
pa vključuje oblikovanje zaobljenega reliefa z naravnim iztekom v raščeni teren in zatravitve ter zasaditve z gozdno
vegetacijo. Končna višina preoblikovanega terena ne bo
presegala kote 290 m nv.
Območje lokacijskega načrta obsega 24 ha in se deli
na območje izključne rabe (površine znotraj ograje), kjer so
predvideni vsi posegi, za katere ta lokacijski načrt določa
pogoje, in območje omejene rabe (med ograjo deponije in
mejo območja lokacijskega načrta), kjer se zaradi ožjega
vplivnega območja deponije in vidnega stika ohranja primarna raba prostora in ni dovoljeno krčenje gozdnih površin.
Območja izključne in omejene rabe so prikazana v grafični
prilogi.
5. člen
b) Tehnologija odlaganja odpadkov in ureditev med
obratovanjem
Tehnologija odlaganja odpadkov in ureditev med obratovanjem se izvajata skladno z določili projektov Sanacija in
zapiranje javnega odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec, 1998, IEI, d.o.o., Maribor in Razširitev odlagališča
komunalnih odpadkov Leskovec (IBE Ljubljana, št. projekta
D 131/3, april 1997).
Sanacija obstoječe deponije bo potekala z ureditvijo
odvajanja izcednih in meteornih vod, tehnoloških vod in
sanitarnih vod ter z ureditvijo sistema za aktivno razplinjevanje ter z dokončnim preoblikovanjem reliefa in zasaditvijo na
najjužnejšem delu obstoječih odlagalnih površin.
Širitev obstoječe 7 ha velike deponije bo zavzemala
4,088 ha, tako da bo skupni obseg deponije znašal okoli
11 ha. Skupni volumen povečanega dela deponije bo obsegal 1,944.290 m3, maximalna višina pa največ 56,5 m nad
sedanjimi kotami terena.
Na območju lokacijskega načrta bodo za normalno
funkcioniranje Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske in za
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje potrebne rekonstrukcije obstoječih objektov oziroma gradnje novih spremljajočih objektov ter ureditev:
– objekti kontrole vstopa in tretman bioloških odpadkov,
– objekti servisa tehnološke opreme in laboratoriji za
kontrolo,
– kompostarna (ureditve za kompostiranje v gredicah),
– nov objekt za sortiranje odpadkov (10 x 30 m, višina
7 m),
– nov objekt za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov (20 x 8 m, višine 7 m),
– garažno-skladiščni objekt,
– laboratorij,
– plinska črpalna postaja z baklo (8 m x 12 m , višina
objekta 2 m in višina bakle 7 m),
– zaščitna ograja in vhod na deponijo,
– končna ureditev in zasaditev odlagalnih površin zapolnjenih delov deponije.
Objekt vhodno-izhodne kontrole z mostno tehtnico je
že obstoječ objekt in ni predmet tega projekta. V končni fazi
bo v njem tudi center monitoringa, zato bodo verjetno potrebne rekonstrukcije za instalacijske koridorje.
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Objekt za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov je
namenjen začasnemu skladiščenju odpadkov, ki ne sodijo
na deponijo komunalnih odpadkov. Odpadki se bodo zbirali
ob vstopu odpadkov na deponijo ali kot ločeno zbran odpadek. V objektu se bodo ti odpadki zbirali do končne količine
enega transporta za odvoz odpadkov v končno dispozicijo
ali reciklažo oziroma sežig.
Obstoječi garažno-skladiščni objekt je namenjen garažiranju in servisiranju deponijskih kompaktorjev in ostale
deponijske mehanizacije.
Laboratorij, ki bo urejen v sklopu sedanje vratarnice,
bo opremljen z osnovno opremo za analiziranje pripeljanih
odpadkov.
Objekt za sortiranje odpadkov bo namenjen ročnemu
in strojnemu sortiranju odpadkov.
Poleg teh objektov bodo urejeni oziroma zgrajeni še
infrastrukturni objekti:
– rekonstrukcija – novogradnja servisne ceste ob
vzhodnem boku deponije,
– sistem zajema izcednih vod z bazenom za dezinfekcijo vozil,
– sistem zajema zalednih vod,
– objekti zajema in sežiga deponijskega plina,
– objekti zaščite pred požarom,
– objekti energetske preskrbe,
– objekti in naprave za hidrometeorološki in ostali monitoring emisij in imisij,
– in interne komunikacije.
6. člen
Ureditve v okviru zapiranja in sanacije obstoječe deponije
V okviru ureditve sistema odvodnje izcednih vod se na
pobočju odlagališča, ki je namočeno z izcednimi in meteornimi vodami odlagališča in zaledja, uredijo prečne in vzdolžne drenaže izcednih vod. Ravno tako se uredi sistem odvodnje izcednih vod na območju nadvišanja odlagališča. Izcedne vode iz obstoječih odsedalnih bazenov 2 in 3 se bodo
odvažale na komunalno čistilno napravo. Peti odsedalni bazen, ki v obstoječem sistemu delovanja odlagališča služi za
prevzem izcednih vod, bo po sanaciji odlagališča namenjen
zbiranju meteornih vod.
Na zahodni strani odlagališča se uredi kanaleta za prevzem zalednih meteornih vod. Priključuje se na peti odsedalni bazen izcednih vod, ki bo po izvedbi sanacije in zapiranja
odlagališča služil kot bazen meteornih vod. Prvi, drugi in
tretji bazen meteornih vod so pretočni bazeni, voda iz petega meteornega bazena se preliva v teren na območju Bukovja. V okviru sanacije se na strmem pobočju obstoječega
odlagališča na dnu etaž izvedejo betonske kanalete za prevzem meteornih vod odlagališča.
Odvodnja iz tehnoloških objektov (pralne ploščadi…)
odlagališča odpadkov Leskovec se uredi tako, da se v lovilnem bazenu (gravitacijskem lovilcu olj) ob pralni ploščadi
pralne (tehnološke) vode zberejo in tečejo naprej po pripravljeni cevi, ki se priključi na sistem izcednih vod nadvišanja
obstoječega odlagališča.
Uredi se sistem aktivnega razplinjevanja, s čimer se
pospešijo procesi razgradnje v deponijskem telesu. V okviru
sanacije se priskrbijo merilci koncentracij CH4, O2, CO in
CO2. Obstoječi odzračevalni betonski jaški se nadvišajo;
nadvišanja se izvajajo postopno – skladno z rastjo oziroma
nadvišanjem kote odlagališča. Na površini se vsak plinjak
veže v zbirni vod.
Za kompostiranje bioloških in njim podobnih odpadkov
se uredi poseben prostor. Velikost tega prostora omogoča
kompostiranje bioloških odpadkov s prostorsko najpotratnejšo tehnologijo (kompostiranje v gredicah).
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Na odlagališču komunalnih odpadkov Leskovec se odpadki odlagajo v plasteh po 2,5 m do 3 m in takoj prekrijejo
z glinenim ali peščenim materialom. Na vsaki etaži odloženih
odpadkov bo v ta namen pripravljena začasna deponija prekrivnega materiala, ki bo lahko služil tudi za suho gašenje
manjših požarov. Višina posameznih etaž odloženih odpadkov je omejena na maksimalno 3 m. Odpadki se kompaktirajo tudi čelno, zato bodo nagibi čela 1:2, kar zahteva
uporabo kompaktorja.
Na deponiji se uredijo dostopne in vzdrževalne poti za
izvedbo etaž. Osnovna transportna pot se uredi kot enosmerna makadamska cesta širine 3 m + 2 x 0,5 m bankine
in se spelje po vzhodnem obodu deponije. Vzdrževalne se
izvedejo znotraj samega odlagališča po bermah, tako da se
omogočijo dostopi do bokov deponije. Urejanje in utrjevanje
vzdrževalnih poti bo potekalo v skladu z gradnjo deponije.
Celotno območje Centra za ravnanje z odpadki se obda z 2 m visoko mrežasto ograjo.
V okviru sanacije je predvidena tudi postavitev premične montažne ograje v višini 4 m in dolžini okoli 60 m za
preprečitev raznosa odpadkov proti vasi Leskovec v primeru
vetrovnega vremena. Ograja se postavi na del odlagališča,
kjer bo potekalo odlaganje.
Po končani sanaciji višina deponijskega telesa ne sme
presegati nadmorske višine 290 m. Oblikovanje reliefa se
prilagodi značilnostim obstoječega reliefa, terase in berme
saniranega deponijskega telesa pa se izpeljejo v obstoječi
teren na obrobju deponije.
7. člen
Ureditve v okviru urejanja in zapolnjevanja novega dela
deponije
Še pred začetkom odlaganja na severnem delu bo
treba ob izvajanju sanacije obstoječega dela deponije na
območju nove deponije izvesti vse potrebne ureditve. Temeljna tla – dno odlagalnih površin se izvede vodotesno in
se zaščiti z neprepustno podlogo (nabita glina) – folijo,
odporno in zaščiteno proti odloženim snovem. Kota dna
raščenih tal bo 210,0 – 235,0, kota vrha pa 273,0 do
285,0 m. Povprečna višina I. etape bo 6,76 m, celotne
deponije pa okoli 56 m. Minimalni padec dna (terena) bo
znašal 2 %.
Pred pričetkom deponiranja bo potrebno urediti celotno hidrologijo odlagalnega področja. V času deponiranja bo
potrebna sukcesivna ureditev bočne tesnitve in odvoda zalednih vod ter čelne zapore odlagalnega polja.
Po dnu deponije se zgradi kontrolni hodnik deponije, ki
bo omogočal stalen vpogled.
Da se pospeši hitrejša umiritev deponije ter za intenzivnejšo in predvsem varnejšo uporabo deponijskega prostora,
bo treba deponijo prisilno odplinjevati. Zato bo potrebno že
takoj na začetku začeti z izgradnjo, kasneje pa sukcesivno
graditi horizontalni in vertikani zbirni sistem odplinjevanja s
potrebnim številom vertikalnih plinjakov, ki bo povezan s
plinsko črpalno postajo z izgorevanjem plina na bakli, postavljeno na vzhodni rob osrednjega dela območja.
Na deponiji je predviden površinski način odlaganja
odpadkov. Odpadki se bodo odlagali za zaščitnim nasipom
in med boki doline. Odpadki se bodo sproti vgrajevali v
slojih po 20–30 cm in komprimirali s kompaktorjem in
dnevno prekrivali s slojem inertnega materiala kot sanitarno prekrivko. Dnevna celica ne bo smela presegati višine 3
m. Po zaključku posamezne etaže na višini 5 m bo potrebno deponijo prekriti s plastjo inertnega materiala debeline
20 do 30 cm.
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Višina medetaž je 2–3 m, etaž pa 5 m.
Nasip deponije kot omejitev deponije proti preostalem
delu doline na skrajni severni strani območja se izvede v
naklonu 1:2. Naklon brežin je izbran v skladu z evropskimi
navodili o naklonih brežin deponij, ki zagotavljajo varno stabilnost deponijskega telesa. V nadaljnjih fazah projekta bo
treba stabilnostno potrditi ta naklon z analizo stabilnosti pobočij.
Na zaključenih delih odlagališča se brežine prekrijejo s
40 do 50 cm debelim slojem humusa in zatravijo. Relief
deponije po končanem odlaganju in sanaciji se oblikje tako,
da se bo kar najbolj prilagajal obstoječemu reliefu. Glede na
veliko časovno odmaknjenost končne sanacije je predvidena pogozditev celotnega območja, čeprav bi bile možne tudi
druge rabe. Glede na to, da drugačnih potreb ni, bo zasaditev izvedena z avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo,
tako da bodo ustvarjeni zametki za naraven razvoj gozdne
vegetacije in oblikovanje čimbolj naravnega gozdnega območja.
III. POGOJI ZA PROMETNE IN KOMUNALNE UREDITVE
8. člen
1. Pogoji za prometno ureditev
Vsi objekti znotraj deponije so medsebojno povezani s
sistemom internih cest in platojev. Do živega dela bo speljana dovozna cesta po trasi sedanje ceste za izvoz izcednih
vod. z odcepi na živo polje. Dolžina dovozne ceste je
862,17m. Širine vozišča od km 0+0,0 do km 1+421,0 je
5,00 z obojestransko bankino širine 0,50, od km 0+421,00
do km 0+862,17 pa je vozišče širine 3 m z obojestranskimi
bankinami širine 0,50m. Trasa je projektirana za računsko
hitrost 40km/h. Maksimalni vzdolžni padec je 14,00%.
9. člen
2. Pogoji za ureditev komunalne infrastrukture
a) Sistem zajema izcednih vod z bazenom za dezinfekcijo vozil
Zaradi oblike deponijskega telesa je predvideno odvajanje izcednih vod po kanalu izcednih vod speljanem vzdolžno po najglobljem delu deponije, ki v sektorjih po 20-30 m
prevaja izcedne vode (eluat) v kolektor, ki je položen v AB
kontrolnem hodniku. AB kontrolni hodnik je predviden v
vodonepropustni armirano-betonski izvedbi z vodotesnimi
stiki. Svetli profil kontrolnega hodnika bo 1,6/1,9 m. V
kanalu bo nameščena kanalska cev za izcedne vode PEHD
rebrasta dvojnostenska cev ∅ 315 mm. V ta kolekcijski
kanal se priključujejo drenaže z ustreznimi kompenzatorji in
vzorčevalniki. Tako zbrana izcedna voda se vodi v zbiralni –
retenzijski bazen za izcedne vode, od koder se prevaža v
komunalno čistilno napravo.
b) Sistem zajema zalednih vod
Zaledne površinske vode so padavinske vode okolišnih
brežin reliefa deponije, ki so nagnjene proti deponijskem
prostoru in ne predstavljajo bistvenejšega problema ter so
obvladljive z obrobnimi jarki. Obrobni jarki so v drčah ob
zaključkih brežin polno obloženi s kamnom, v ostalem delu
pa zatravljeni. Obodni jarki so trikotne oblike z brežinami v
naklonu 1:1,5 in globine 0,60 m.
Zaledne vode iz obodnih jarkov se združujejo v iztočnem objektu.
c) Objekti zajema in sežiga deponijskega plina
Zaradi biokemičnih reakcij in procesov znotraj deponijskega telesa je potrebno iz varnostnih razlogov izvesti odpli-
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njanje deponijskega telesa. Odplinjujemo tako, da preko
sistema za drenažo – zajem deponijskega plina – plin črpamo in sežigamo na bakli.
Za zajem deponijskega plina je predviden sistem vertikalnih in horizontalnih drenaž v rastru 50 m po tlorisu in
6–8 m po višini za horizontalne drenaže. Plinska črpalna
postaja je locirana na jugovzhodnem robu deponije vzhodno
od deponije in severno od tehnoloških objektov deponije.
Črpalni agregat je montiran na AB plošči. AB plošča je
temeljena na 50 cm tamponskem sloju. Izven območja betonske plošče je odvajalec kondenzata. Kondenzat se odvaja v izcedne vode deponije odnosno v deponijsko telo.
Tlorisno je objekt velikosti 12 x 8 m, vertkalni gabarit postaje
je 2 m, bakla pa je visoka 7 m.
d) Objekti energetske preskrbe
Deponija bo potrebovala električno energijo za razsvetljavo in moč.
Električna instalacija za razsvetljavo obravnava osvetlitev manipulacijskega prostora deponije in dovozne ceste.
Zahtevana višina osvetljenosti je 15 lx.
IV. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
10. člen
a) Varovanje naravne in kulturne dediščine in krajinskih
značilnostih
Prostorski obseg obstoječega območja odlagališča odpadkov Leskovec se bo z ureditvami, ki jih določa ta lokacijski načrt, precej povečal. Ker je dejavnost ravnanja z odpadki za prebivalce odbijajoča in nekompatibilna s poselitvijo in
turizmom ter rekreacijo (Tolsti Vrh s Podgorsko vinsko cesto
in razgledišče) ter z varstvom naravne in kulturne dediščine,
bi lahko ob neustrezni ureditvi območja pomenila še večjo
motnjo v prostorski sliki. Zato se za zavarovanje kakovosti
območja vidnega stika cerkve sv. Roka na Tolstem Vrhu
(evidenčna št. dediščine 2444) se na površinah med gozdom in obstoječo deponijo vzdolž vzhodne meje območja
urejanja predvidi dodatna zasaditev avtohtone gozdne vegetacije, tako da tudi najvišji deli sanirane deponije ne bodo
vidni z območja tega kulturnega spomenika in z drugih opazovalnih točk.
Na celotnem območju se z nasipavanjem materiala
ustvari povsem nov relief. Končna sanacija vključuje oblikovanje zaobljenih, ne povsem poravnanih reliefnih oblik, ki se
čim bolj naravno speljejo v raščeni teren na obrobju deponije. Na najvišji točki na južnem delu območja pa se ustvarita
dva manjša grebena v smeri sever-jug in vzhod-zahod.
V prvi fazi bo potrebno ob obodu območja zasaditi tudi
vegetacijo na mestih, kjer je danes možen vidni stik s Tolstim Vrhom in z območjem cerkve sv. Roka. To je predvsem
na dveh mestih: ob ograji na vstopnem delu, ob objektih
tehtnice in ob bivalnem objektu ter ob poti na območju, kjer
je predvidena kompostarna.
Zasaditev se izvede z avtohtonimi grmovnicami in z
drevjem z gostim koreninskim spletom. Po končani sanaciji
bo dokončno oblikovan relief deponijskega telesa, brežine
bodo zatravljene in zasajene z avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo.
Za preprečitev vplivov na naravno dediščino bo zagotovljen kontroliran način odvajanja odpadnih in izcednih vod
ter njihovo čiščenje, tako da ne bo prišlo do onesnaženja
vode v Žerjavinskem potoku, ki ima v svojem spodnjem toku
izpostavljen habitatski pomen (želva sklednica, redke vrste
kačjih pastirjev itd.). Pri širitvi in sanaciji deponije je zato

Uradni list Republike Slovenije
treba zagotavljati vse možne ukrepe za varstvo okolja ter
zagotoviti stalno spremljanje emisij v okolje.
11. člen
b) Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem tal in vode
Po dosedanjih izkušnjah in rezultatih nekaterih analiz
se lahko pričakuje podoben sestav izcednih vod, kot je to že
prisotno na obstoječem odlagališču odpadkov Leskovec.
Kolikor bo izvedeno temeljitejše selekcioniranje odpadkov,
bo sestava izcednih vod ugodnejša. Za zbiranje izcednih
vod je predvidena izgradnja vodotesnega zbirnega bazena.
Čiščenje le-teh se izvede na čistilni napravi. Ob obratovanju
Centra za ravnanje z odpadki bodo možna prekoračenja
izliva izcednih voda v odvodnik, kar se lahko zgodi predvsem ob nefunkcioniranju odvoza na čiščenje (dimenzioniranje črpališča in zadrževalnega bazena omogoča najmanj
dvodnevni izpad transporta izcednih vod).
Poleg tovrstnih emisij lahko pride tudi do onesnaženja
zaradi izlivov nafte in naftnih derivatov ter strojnih olj in podobnih škodljivih snovi iz gradbenih strojev in vozil med
gradnjo in ob obratovanju.
Za zmanjšanje možnosti onesnaženja tal in vod bo treba zagotoviti in redno kontrolirati vodotesnost celotnega
sistema za zbiranje izcednih vod in reden odvoz na komunalno čistilno napravo. Med izvedbo načrtovanih posegov je
treba na gradbišču zagotoviti zaščitne ukrepe, kot so npr.
urejena pretakališča olj in goriva ter lovilce olj in maščob.
12. člen
c) Ukrepi za varstvo pred hrupom
Z novimi ureditvami na območju sedanjega odlagališča
odpadkov Leskovec in v vplivnem območju (npr. naselje
Leskovec, skozi katerega poteka cesta za prevoz odpadkov)
ni predvideno povečanje hrupnih obremenitev. Vzrok za tako predvidevanje je pričakovano zmanjšanja števila voženj,
do katerega bo prišlo zaradi tehnoloških sprememb na področju odlaganja odpadkov (poročilo o vplivih na okolje za
javno odlagališče odpadkov Leskovec, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, januar 1999.) Nekoliko povečan
hrup se pričakuje le v času gradnje, ko bodo skozi naselje
vozila tovorna vozila in druga mehanizacija, ki bodo potrebni
na gradbišču. Ob tem bo treba preprečiti povečanje hrupnih
obremenitev nad zakonsko določene meje in zagotoviti, da
se prevozi materiala ne bodo izvajali v nočnem času.
13. člen
d) Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka
Zaradi občasno slabe mikroklime na sami lokaciji deponije, predvsem pa ob raznih vremenskih spremembah, se
že na obstoječi deponiji in v njeni bližnji okolici pojavlja
smrad. Kljub opravljenim meritvam in splošno poznani sestavi je za emisije in produkcijo deponijskega plina v okolje
kvantitativno bistveno težje opredeliti njegove vplive. Vizualno se kaže vpliv na poškodbah najbližje vegetacije, predvsem smreke in bora.
Ustreznih ukrepov za zmanjšanje smradu na območju
deponije ni mogoče predvideti. Za zmanjšanje možnosti
emisij deponijskega plina je treba zagotoviti tehnološko ustrezne projektne rešitve in izvedbo sistema za odplinjevanje
deponije.
14. člen
e) Ukrepi za varstvo pred požarom
Zaradi tvorbe deponijskih plinov bo na območju lokacijskega načrta povečana nevarnost požarov. Za zmanjšanje
te nevarnosti je treba zagotoviti 10 m širok pas brez gozdne
vegetacije na obrobju deponijskega telesa.
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15. člen
f) Ukrepi za obrambo in zaščito
V območju urejanja lokacijskega načrta ni posebnih
zahtev s strani ministrstva za obrambo. Ravno tako v tem
območju ni objektov in naprav iz IV. poglavja navodila za
določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94). Pač pa bo treba
glede na predhodno mnenje Inšpektorata RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
natančno opredeliti vire za zadostno preskrbo z vodo za
gašenje in zagotoviti prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
Pri odlaganju odpadkov prihaja do procesov razkrajanja, pri katerih nastaja plin. Zaradi velike nevarnosti eksplozije bo potrebno predvideti ustrezen sistem odplinjevanja, ki
bo vodil do bakle. Lokacija bakle mora biti ustrezno odmaknjena od ostalih objektov in vegetacije.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
16. člen
Predvideno je fazno urejanje območja. Navedene podfaze so zgolj okvirne in bodo odvisne od načina zbiranja in
sortiranja odpadkov ter od količine odpadkov. Glede na to
lahko nadaljnje delovanje deponije ločimo na dve fazi:
1. faza vključuje prvi dve podfazi, ki obsegata odlaganje odpadkov na 0,96 ha in 0,80 ha ter zapiranje in sanacijo
obstoječe deponije in ureditev površin za odlagališče na
severnem, najnižjem delu območja. V 1. fazi se zgradita vsa
komunalna infrastruktura ter dostopna cesta z vsemi spremljajočimi ureditvami in opremo, na vzhodnem robu območja
pa se zasadi gozdna vegetacija, tako da se v pogledih s
Tolstega Vrha območje deponije zakrije.
2. faza: vključuje preostale podfaze (III – VII), predvidene v idejnem projektu IBE, v okviru katerih sta predvideni
polnjenje deponije in izgradnja potrebnih infrastrukturnih vodov, ki omogočajo varno delovanje deponije ter sočasno
sanacijo površin, ki so že zapolnjene (podfaze od III – VII
po), v zaključku te faze pa tudi končna sanacija zapolnjenih
delov deponije in ureditev celotnega območja Centra za
ravnanje z odpadki.
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pogoji za prostorsko urejanje in se ob tem pridobijo ustrezna soglasja. Izvleček se lahko pripravi za posege, ki bodo
posledica spremembe tehnologije in ne bodo poslabšali
kvalitete bivanja zunaj območja LN in delovnih pogojev na
območju deponije in hkrati ne bodo spreminjali krajinske
slike širšega območja. Vsebino izvlečka in seznam soglasodajalcem v vsakem primeru posebej določi pristojni
upravni organ.
19. člen
Za izboljšanje prometne varnosti v KS Brusnice je potrebno pred izdajo uporabnega dovoljenja za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske razširiti obstoječo regionalno cesto
na relaciji Ratež–Male Brusnice–Velike Brusnice–Leskovec
skozi naselje Ratež in od Rateža do Vel. Brusnic ter v smeri
Leskovec do vasi Leskovec izgraditi pločnik ustrezne širine z
javno razsvetljavo vsepovsod tam, kjer je to z varnostnega
vidika potrebno. Zgraditi je potrebno tudi avtobusna postajališča pokritega tipa v naselju Ratež, Male in Velike Brusnice,
ki so načrtovana v idejnem projektu, št. proj. IP-30/98, maj
1999, Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju
urejanja tega lokacijskega načrta veljati določila odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98 in popravek 18/98) na območju zemljišč s parc. št. 2545, 2623, 2617, 2615, 2616,
2618, 2621, 2622, vse k.o. Brusnice.
21. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Sekretariatu za
varstvo okolja in urejanje prostora – Zavodu za družbeno
planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo
mesto in v prostorih Občine Šentjernej.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 325-01-24/96-1200
Novo mesto, dne 28. oktobra 1999.

VI. TOLERANCE
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

17. člen
Pri izvajanju del, ki jih določa ta lokacijski načrt, so
dovoljena odstopanja:
– pri načrtovanju objektov: ± 10% pri horizontalnemu
gabaritu in ± 10% pri višini objektov,
– pri oblikovanju terena: dovoljena so odstopanja le v
smeri zmanjšanja višine deponije, pri čemer je treba zagotoviti ustrezno krajinsko rešitev (speljava nasutja v raščeni
teren, zasaditev), ki bo ohranila načela krajinskega oblikovanja iz tega lokacijskega načrta. Povečanje višine deponije ni
dovoljeno.

Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

OPLOTNICA
4382.

VII. PREHODNE DOLOČBE
18. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora. Za objekte in ureditve,
za katere tehnologija še ni povsem določena in za to v tem
LN še ni podrobnih določil za izvedbo posega v prostor, se
pripravi izvleček iz tega LN, v katerem se določijo podrobni

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Oplotnica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in
16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št.
29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 6. redni seji
dne 12. 10. 1999 sprejel
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ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Oplotnica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Oplotnica
in ceste med naselji v Občini Oplotnica in naselji v sosednjih
občinah.
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap.
št.

Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek na Potek ceste

1
2
3
4
5
6
7
8

440240
440250
440260
440270
440280
440290
440300
383060

440241
440251
440261
440271
440281
440291
440301
383061

R III 700
R III 700
440250
R III 430
440270
R II 430
R III 700
R II 430

STRAŽA-OPLOTNICA
OPLOTNICA-KOROŠKA VAS
BREZJE-KOROŠKA VAS
TEPANJE-OPLOTNICA
DOBRIŠKA VAS-MALAHORNA
ZG. GRUŠOVJE-STRAŽA
MALAHORNA-BRINJEVA GORA
GOLIČ-POBREŽ

Konec na

Dolžina
v občini
vm

R III T 930
485050
485050
R III 700
R III 700
R III 700
383040
440270

7245
7121
5510
5075
2058
3608
2290
890

Konec na

Dolžina
v občini
vm

440240
VUK
JANŽIČ
KANGLER
SMOGAVEC
KUŠAR
R III 700
LESKOVAR
PIŠOTEK
ŽIŠT
KLINC
LESKOVAR
TOMAŽIČ
KOS
GOŠNIK
CURE
440240
947822
TRNET
ZIMEK
ŠEGA
947940
H. ŠT.19
GLOBOVNIK
H. ŠT.28

1585
620
165
120
50
70
1125
150
211
100
300
80
275
350
570
690
525
600
380
105
230
317
720
140
740

Namen
uporabe

Preos.
dolžina
v sos.
občini v m

povezovalna
povezovalna
povezovalna
povezovalna
povezovalna
povezovalna
povezovalna
povezovalna

3030

2050

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

Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek na Potek ceste

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

947810

947811
947812
947813
947814
947815
947816
947821
947822
947823
947824
947825
947831
947841
947851
947861
947871
947881
947891
947901
947911
947921
947931
947941
947951
947961

944941
947811
947811
947811
947811
947811
944941
947821
947821
947821
947821
944941
944941
947941
440240
440240
440240
440240
440240
945401
440290
440290
440290
440290
440290

947820

947830
947840
947850
947860
947870
947880
947890
947900
947910
947920
947930
947940
947950
947960

GLADOMES-KAPUN-SMOGAVEC
OKOŠKA GORA-VUK
OKOŠKA GORA-JANŽIČ
OKOŠKA GORA-KANGLER
OKOŠKA GORA-SMOGAVEC
OKOŠKA GORA-KUŠAR
UGOVEC-OKOŠKA GORA
UGOVEC-LESKOVAR
UGOVEC -PIŠOTEK
UGOVEC-ŽIŠT
OKOŠKA GORA-KLINC
OKOŠKA GORA-LESKOVAR
OKOŠKA GORA-TOMAŽIČ
OKOŠKA GORA -KOS
UGOVEC-GOŠNIK
OKOŠKA GORA-CURE
OKOŠKA GORA-HREN
UGOVEC-STRAŽA
ZLOGONA VAS-TRNET
ZLOGONA VAS-ZIMEK
PRIHOVA-ŠEGA
PRIHOVA I
PRIHOVA II
PRIHOVA-GLOBOVNIK
PRIHOVA-RASKOVEC

Namen
uporabe

Preos.
dolžina
v sos.
občini v m

pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
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Zap.
št.

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
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Številka
ceste

947970
947980
947990
948000
948010
948020
948030
948040
948050
948060
948070
948080
948090
948100
948110
948120
948130
948140
948150
948160
948170
948180
948190

948200
948210
948220

948230
948240
948250

948260
948270
948280

948290
948300
948310
948320

948330

Št.

Številka
odseka

Začetek na Potek ceste

947962
947971
947981
947991
947992
948001
948011
948021
948031
948032
948041
948051
948061
948062
948071
948072
948081
948082
948091
948092
948101
948111
948112
948121
948131
948132
948141
948142
948151
948161
948171
948181
948182
948191
948192
948193
948201
948211
948212
948221
948222
948223
948231
948241
948251
948252
948253
948261
948271
948281
948282
948283
948284
948285
948291
948301
948311
948321
948322
948323
948324
948325
948331

947961
440290
440290
440240
947991
440240
R III 700
440240
440240
948031
440240
440240
R III 700
948061
R III 700
948071
R III 700
948081
948071
948091
440240
440240
948111
440240
440240
948131
440240
948141
R III T 930
440240
440240
440240
948181
440240
948191
948192
R III 700
R III 700
948211
948211
948221
948221
R III 700
R III 700
R III 700
948251
948251
R III 700
948300
948271
948281
948281
948282
948282
440250
440250
440250
440250
948321
948321
948321
948321
440250

PRIHOVA III
PRIHOVA -KROF
PRIHOVA IV
ZLOGONA GORA-KREPS
ZLOGONA GORA-TUNEJ
UGOVEC-LESKOVAR
ZLOGONA GORA -LESKOVAR
UGOVEC-GUJZNIK
ČADRAM-VALDHUBER
ČADRAM-KRAJNC
ČADRAM-FLOR
ČADRAM-SOVIČ
GMAJNA-KUKAVICA
GMAJNA-ŠKRINJAR
STRAŽA-RASKOVEC-POBREŽ
DOBROVA-KLANČNIK
STRAŽA-ZADEK
STRAŽA I
RASKOVEC-LUBEJ
RASKOVEC-LEVA
ZLOGONA VAS-BOČEK
ZLOGONA GORA I
ČADRAM-ZLOGONA GORA
ČADRAM-POKOPALIŠČE
OPLOTNICA-LAČNA GORA
LAČNA GORA -HREN
ŠOLSKA ULICA
ŠOLSKA-LAČNA GORA
LAČNA GORA-ROTOVNIK
UL. 22. MAJA
UL.POH.BATALJONA
PREČNA ULICA I
PREČNA ULICA II
POHORSKA ULICA
PREČNA ULICA III
VRTNA ULICA
OPLOTNICA-GMAJNA
AVT. POST.-MALAHORNA
ČEZ POLJE -MARKEČICA
MARKEČICA-DRAGE
MALAHORNA-ROŽIČ-MARKEČI
MARKEČICA-KLUKEC
MALAHORNA-KOLAR
MALAHORNA-FORBAR
OPLOTNICA-GORICA-MALAHO
OPLOTNICA-CESTA NA POLJ
GORICA-PODGRAJŠEK
MALAHORNA-GORICA
PREŠERNOVA ULICA
GRAJSKA ULICA I
GRANITNA ULICA I
GRAJSKA ULICA II
GRAJSKA ULICA III
GRANITNA ULICA II
OPLOTNICA-CESTA NA POLJ
KORITNO. LIPUŠ-OPLOTNICA
KORITNO-JAVERNIK
GORICA-BOBEK
BOŽJE-MATEVŽIČ
KOVAŠKI VRH-PETRIČ
KOVAŠKI JAREK-ČREŠNAR
KOVAŠKI JAREK-VOLAVC
KORITNO-ČREŠNAR
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Konec na

Dolžina
v občini
vm

948071
KROF
H. ŠT.16
KREPS
TUNEJ
LESKOVAR
H. ŠT.3
GUJZNIK
R III 700
KRAJNC
FLOR
R III 700
KUKAVICA
ŠKRINJAR
440270
KLANČNIK
948071
H. ŠT.7
LUBEJ
LEVA
440240
H. ŠT.26
H. ŠT.24
KAPELA
R III T 930
HREN
KUŠAR
CAPL
ROTOVNIK
HOHLER
H. ŠT.14
R III 700
LESKOVAR
948200
948181
VEREŠ
R III 700
R III 700
948221
440270
440280
KLJUKEC
KOLAR
FORBAR
R III 700
H. ŠT.13
PODGRAJŠEK
440260
H. ŠT.25
440250
H. ŠT.10
H. ŠT.27
H. ŠT.13
440250
H. ŠT11
440250
JAVORNIK
BOBEK
MATEVŽIČ
PETRIČ
ČREŠNAR
VOLAVC
ČREŠNAR

625
120
245
872
415
355
430
190
832
190
400
482
392
303
3852
255
237
468
710
420
292
217
460
1050
2233
580
450
216
325
205
85
390
75
510
130
175
258
1863
1143
979
877
250
160
92
1410
140
160
1385
110
280
118
50
50
105
170
1410
255
3800
220
350
410
720
1300

Namen
uporabe

Preos.
dolžina
v sos.
občini v m

pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
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Zap.
št.

Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek na Potek ceste

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
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
114
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

948340
948350
948360
948370
948380
948390
948400
948410
948420
948430
948440
948450

948341
948351
948361
948371
948381
948391
948401
948411
948421
948431
948441
948451
948452
948453
948461
948471
948481
948491
948501
948502
948503
948511
948512
948521
948531
948541
948551
948561
948562
948571
948581
948582
948583
948584
948591
948601
948611
948621
948631
948632
948641
948651
948661
948671
948681
948682
948691
948701
948711
948721
948722
948731
948741
948751
948752
948761
948771
948772
948781
948782
948783
948784
948791

440250
440250
440250
R III T 930
R III T 930
440260
440260
440260
440260
440260
440260
440260
948451
948451
440300
440300
440300
440300
440260
948501
948501
440300
948511
R III 700
R III 700
440250
440270
440280
948561
H. ŠT1
383040
948581
948582
948581
383040
383040
383040
440260
440240
948631
440290
440290
R II 430
R II 430
440270
948681
440270
440270
R III 700
440250
440250
440250
440250
440250
948751
440250
440250
948771
440250
948781
948781
948781
440250

948460
948470
948480
948490
948500

948510
948520
948530
948540
948550
948560
948570
948580

948590
948600
948610
948620
948630
948640
948650
948660
948670
948680
948690
948700
948710
948720
948730
948740
948750
948760
948770
948780

948790

BOŽJE-PUŠNIK
KORITNO-OBROVNIK-MEGLIČ
KORITNO -CEZLAK
LAČNA GORA-ROTOVNIK
LAČNA GORA-SUJEK
BREZJE I
BREZJE -SOMREK
KOVAŠKI VRH-GOLENAČ
KOVAŠKI VRH -ZADEK
KOVAŠKI VRH-ČREŠNAR
GORICA-KUNEJ
GORICA-POTOČNIK
GORICA-RAMŠEK
BREZJE-POLENEK
BREZJE-TRDIN
BREZJE II
BREZJE-LEŠNIK
BRINJEVA GORA-BREZJE
BREZJE-GORENJAK
BREZJE-GOLENAČ
BREZJE-SADEK
MALAHORNA-DOBERŠEK
MALAHORNA-KAMNOLOM
MALAHORNA-KAMENIK
MALAHORNA-KALŠEK
BOŽJE-LUKANJA
DOBRIŠKA VAS I
DOBRIŠKA VAS-JUHART
DOBRIŠKA VAS-SMOGAVEC
STRTENIK-MARKEČICA
ZLAKOVA-PAČNIK
ZLAKOVA-FURMAN
ZLAKOVA I
ZLAKOVA-KVAC
ZLAKOVA-HREN
ZLAKOVA-LAJHER
ZLAKOVA-BREČKO
BREZJE III
ČADRAM-LESKOVAR
ČADRAM-DRAKSLER
ZG. GRUŠOVJE-BRUMEC
ZG. GRUŠOVJE I
ZG. GRUŠOVJE-FIGEK
ZG. GRUŠOVJE II
ZG. GRUŠOVJE III
ZG. GRUŠOVJE IV
POBREŽ-GRIFIČ
POBREŽ-LESKOVAR
MALAHORNA-VIVOD
BOŽJE-BRBRE
BOŽJE-KAMENIK
BOŽJE-GRIČNIK
KORITNO-GOŠNIK
BOŽJE-KOHLER
BOŽJE-SMOGAVEC
BOŽJE-DOBOČNIK
KORITNO-TAJNIKAR
KORITNO-HRIBERNIK
KORITNO-GRM
KORITNO-PETRIČ
KORITNO-VIVOD
KORITNO-JAVORNIK
FOŠT-HOHLER

Uradni list Republike Slovenije
Konec na

Dolžina
v občini
vm

PUŠNIK
MEGLIČ
R III T 930
ROTOVNIK
SUJEK
H. ŠT.20
SOMREK
GOLENAČ
ZADEK
ČREŠNAR
KUNEJ
440260
948260
POLENEK
TRDIN
440300
440040
948503
GORENJAK
GOLENAČ
SADEK
DOBERŠEK
KAMNOLOM
KAMENIK
KALŠEK
R III T 930
440280
JUHART
SMOGAVEC
440280
PAČNIK
FURMAN
H. ŠT.32
KVAC
HREN
LAJHER
BREČKO
H. ŠT.32
LESKOVAR
DRAKSLER
BRUMEC
H. ŠT.3
FIGEK
H. ŠT11
948682
948071
GRIFIČ
LESKOVAR
VIVOD
BRBRE
948721
GRIČNI
GOŠNIK
KOHLER
SMOGAVEC
DOBOČNIK
440250
HRIBNIK
GRM
PETRIČ
VIVOD
JAVORNIK
HOHLER

500
595
2340
300
780
265
154
210
230
170
510
740
520
280
325
239
830
680
2110
565
1050
540
140
105
110
2595
85
310
150
1710
835
330
170
450
255
475
660
220
470
130
300
270
310
480
850
1153
230
280
125
800
280
420
600
300
150
940
550
270
1500
110
160
290
200

Namen
uporabe

Preos.
dolžina
v sos.
občini v m

pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
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Št.

Zap.
št.

Številka
ceste

Številka
odseka

Začetek na Potek ceste

152
153
154
155
156
157
158
159

948800
948810
948820
948830
948840
948850
948860

948792
948801
948811
948821
948831
948841
948851
948861

948791
440250
440250
440250
948321
440250
440250
440250

FOŠT-FRTJOKI
FOŠT I
FOŠT-KAMENIK
FOŠT-OBROVNIK
FOŠT-OBROVNIK
OPLOTNICA-ČREŠNJER
GORICA-OČKO
STRMA ULICA-GRM

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenim s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347–05–144/98–03/Brank z dne 9. 7. 1999.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 5.6/99
Oplotnica, dne 12. oktobra 1999.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

SLOVENJ GRADEC
4383.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih št. 14

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 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine
Slovenj Gradec na 11. seji dne 6. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih št. 14
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se iz veljavnih prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradec s Starim trgom, Pamečami,
Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4 z
dne 5. 2. 1988) izvzema del območja, obravnavan v PUP 4.
To je območje, ki je omejeno na jugovzhodni strani z Ronkovo cesto, na vzhodni strani z glavno cesto G1/št. 4, na
zahodni z reko Mislinjo in na severni strani pa z mejo funkcionalnega zemljišča najjužnejšega objekta v industrijski coni IC4, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije pod številko UI 2060 z dne avgust 1999.
Meja območja obdelave je prikazana v grafični prilogi
(karta št. 1), v merilu 1:500.
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Konec na

Dolžina
v občini
vm

FRTJAKI
H. ŠT.16
H. ŠT.19
OBROVNIK
OBROVNIK
ČREŠNJER
OČKO
GRM

200
120
300
180
330
150
340
420

Namen
uporabe

Preos.
dolžina
v sos.
občini v m

pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.
pove. ali dostop.

2. člen
Odlok se sprejema zaradi izvedbe umestitve poslovnotrgovinskega središča ob Ronkovi cesti ter športno rekreacijskih programov z bazenom in parkovnih ureditev obvodnega prostora Mislinje z kolesarsko stezo in potjo za pešce.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
– obrazložitev
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z
obrazložitvijo pogojev
– izsek iz grafičnega dela odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradec s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo
– grafične prikaze:
– Karto št. 1: Meje območja urejanja
– Karto št. 2: Merila in pogoji za graditev objektov
– Karto št. 3: Merila in pogoji za urejanje prometa
– Karto št. 4: Programska rešitev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav
– Karto št. 5: Merila in pogoji za umeščanje dejavnosti
– Karto št. 6: Navezave na sosednja območja.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
4. člen
Pogoji glede vrste posegov v prostor
Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorskimi
ureditvenimi pogoji so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje,
– vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve obstoječih objektov,
– gradnja pomožnih objektov na stavbnih zemljiščih,
– gradnja ter redna vzdrževalna dela, obnavljanje, rekonstrukcije ter odstranitve na prometnem omrežju in napravah ter napravah in omrežju zvez,
– gradnja ter redna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in
odstranitve na komunalnem omrežju in napravah,
– gradnja ter redna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in
odstranitve na elektro-energetskem omrežju in napravah,
– gradnja ter redna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, in
odstranitve na vodnogospodarskih objektih in napravah,
– ureditve parterja s tlakovanjem in mikrourbano opremo ter hortikulturne ureditve.
5. člen
Pogoji in merila za umeščanje dejavnosti
V območju je dovoljeno umestiti:
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– poslovno-trgovinske dejavnosti v enem objektu;
– športno rekreacijske dejavnosti s pokritim ali odprtim
bazenom in odprte športne površine s spremljajočimi dejavnostmi za izvajanje šprotne in rekreacijske dejavnosti;
– gostinske dejavnosti v sklopu osnovnih objektov.
6. člen
Pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Pogoji za graditev objektov
Za urbanistično oblikovanje objektov in odprtih ter prometnih površin v območju velja, da morajo upoštevati gradbene linije in glavne smeri dostopov.
Parkovne ureditve in drevoredi
Parkovno se uredijo:
– območje varovalnega obvodnega prostora ob Mislinji,
– območje med glavno dovozno cesto in kolesarko
stezo ter pešpotjo ob Mislinji,
– vstopno območje ob Ronkovi cesti med glavnim in
servisnim vstopom v območje,
– središče krožišča.
Drevorede se zasadi:
– dvostransko ob glavni poti za pešce od trgovinskega
objekta preko Mislinje do objekta KTC,
– ob cesti GI št.4 in ob Ronkovi cesti od ceste GI št. 4
do servisnega dostopa.
Ostali pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene z zatravljenimi brežinami.
Oporni zidovi niso dovoljeni. Dopustni so le v primerih,
kadar ni možno drugačno zavarovanje brežin, pri čemer je
treba uporabljati kamen.
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo vegetacijo zavarovati
pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov.
Pri urejanju stavbnih zemljišč ter z gradnjo utrjenih oziroma parkirnih in manipulativnih površin se ne sme sprožiti
nevarnih erozijskih procesov, porušiti razmerja na labilnih
tleh ter preprečiti odtok visokih voda in hudournikov.
7. člen
Pogoji za urejanje prometa in sistemov zvez
Ceste
Ronkova cesta se razširi na južni strani z izvedbo dveh
odstavno-priključnih pasov zaradi učinkovitejšega napajanja
območja urejanja na obeh straneh ceste, pri čemer se osrednjo notranjo napajalno cesto trgovinskega območja in športno rekreacijske cone ob bazenu nanjo priključi preko križišča ali krožišča.
Tovorni promet in dostava se opravljata preko desnodesnega priključka (kota presečišča osi Ronkove ceste in
priključka.
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni
tako, da se z njimi ne ovira promet in ne poškodujejo cesta
in cestni objekti. Uredijo se lahko v soglasju s pristojnim
organom in upravljavcem ceste.
Ceste, na katere se priključujejo transportne poti, ki
zagotavljajo kamionski prevoz morajo biti utrjene tako, da
vozišče prenese 10 t osne obremenitve.
Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je potrebno nivo
cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.
Interni dovozi in priključki morajo biti navezani na napajalno prometno omrežje s skupnimi priključki.
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Za glavne prometnice v območju in predvidene nove
prometnice v območju urejanja je širina cestišča najmanj
5 m.
Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko
skupnih dovozov ali utrjenih površin. Širina cestišča je najmanj 3,75 m.
Parkiranje (stacionarni promet)
Pri novogradnjah je potrebno zagotoviti normativno število parkirnih mest.
Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število
avtomobilov je treba zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali na skupnem funkcionalnem
zemljišču za več objektov skupaj.
Parkirišča pri teh objektih morajo biti locirana ob objektu ali za njim, kakor dopuščajo prostorske razmere, in zazelenjena, npr. travnati otoki, vmesni drevoredi.
Pločniki
Pločniki za pešce širine najmanj 2 m se uredijo ob vseh
glavnih cestah in ob poteh, iz zgostitvenih območij proti
drugim objektom javnega značaja. Staro pot v Šmartno, ki
sedaj poteka vzporedno z obvozno cesto (GI št. 4), se
preusmeri in izvede skozi območje urejanja.
Pri izgradnji javnih prometnic za pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za funkcionalno ovirane posameznike in
kolesarje.
Kolesarske steze
Kolesarske steze širine najmanj 3 m se zgradijo:
– enostransko, dvosmerno na jugovzhodni strani Ronkove ceste,
– enostransko, dvosmerno vzporedno z Mislinjo.
Sistemi zvez
Ob medkrajevnih kablih za zveze je v trimetrskem pasu
dopustna le gradnja komunalnih naprav.
Novogradnje in adaptirani objekti s svojimi višinskimi
gabariti ne smejo posegati v koridorje radio-relejnih zvez.
8. člen
Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje in urejanje
Na območju urejanja je obvezna priključitev objektov
na komunalne naprave za oskrbo s pitno vodo, odvajanje
odpadne vode, oskrbo z električno energijo in telekomunikacijsko omrežje ter na plinovod.
Gradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo komunalnih naprav
je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem
racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne
vode na isti trasi in na ureditev prometnih površin.
Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če to
narekujejo terenske razmere ali racionalnejši potek komunalne naprave oziroma racionalnejša rešitev.
Komunalna infrastruktura do sekundarnega nivoja poteka praviloma po javnih oziroma skupnih površinah.
Na odsekih. kjer objekti ali naprave komunalne infrastrukture zaradi terenskih značilnosti ali drugih razlogov ne
ležijo v javnih površinah, je treba zagotoviti dostop pooblaščenim osebam, ki naprave vzdržujejo.
Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafo postaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo,
predvsem ne na osrednjih prostorih v območju.
Pitna voda
Vsi odjemalci pitne vode se morajo priključiti na javni
vodovodni sistem.
Požarna voda
Sanitarni vodovod mora zagotavljati zadostne količine
požarne vode. Na ustreznih medsebojnih razdaljah je treba
postaviti protipožarne hidrante.
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Št.
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Odvajanje odpadnih voda
Odvod odpadnih voda se mora izvesti v ločenem sistemu.
Vse fekalne odpadne vode je potrebno obvezno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
Čiste meteorne vode je treba odvajati v ponikalnice
oziroma v vodotok. Vse meteorne vode z utrjenih površin,
kjer se odvija motorni promet ali dejavnostna manipulacija,
je treba speljati v meteorno kanalizacijo ali ponikovalnico
preko lovilcev olj in nato v vodotok.
Elektroenergetsko omrežje
Vse novo visoko- in nizkonapetostno omrežje je treba
graditi kabelsko. Skladno z zazidavo je potrebno dopolniti
zmogljivosti elektroenergetskega omrežja in trafo postaj.
Za potrebe novih dejavnosti v območju je treba zgraditi novo transformatorsko postajo. Novo transformatorsko
postajo je dovoljeno locirati znotraj ureditvenega območja
na parcelah, za katere je pridobljeno soglasje lastnika in
sosedov.
Plinovod
V območju je treba predvideti koridor za plinovod
(1 bar), priklop katerega se izvede v vozlišču 28 ob križišču
Ronkove in Celjske ceste (nasproti pekarne Zorman) ob
upoštevanju pogojev soglasjedajalca.
Telekomunikacijsko omrežje
Novo telefonsko omrežje se izvede z zemeljskimi kabli.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se izvede ob vseh zbirnih cestah in
peš površinah.
Ogrevanje
V novih objektih je dovoljeno ogrevanje z ekološko
sprejemljivimi gorivi (elektrika, plin, sonce).
Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v smetnjakih.
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti
urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah. Stati morajo v
sklopu objektov ali na utrjenih površinah, tako da je omogočeno enostavno čiščenje. Odjemna mesta za kosovni odpad, papir in steklovino naj bodo postavljeni v bližini trgovin
ali parkirišč.
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki, morajo investitorji
novogradenj in izdelovalci lokacijske dokumentacije za posamezne posege, upoštevati veljavne predpise in standarde.
Zagotovljen mora biti reden odvoz odpadkov, na način,
ki je enoten v Mestni občini Slovenj Gradec.
Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov v struge
kanala in na obrežja reke.

Za vse posege na objektih in v območjih naravne in
kulturne dediščine, kakor tudi za spremembo namembnosti
v njih, je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.

9. člen
Pogoji za varstvo voda
V varovanih območjih vodotokov je prepovedano graditi kakršne koli objekte, ograje, naprave, ki bi preprečevale
dostop do vode. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi
spreminjali obstoječi vodni režim (zajezitve, brvi s podporo v
strugi, zoževanje pretoka ipd.)
Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
in istega prečkajo, je treba urediti tako, da bodo objekti
varni pred 100-letnimi poplavnimi vodami.
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje za odpadno vodo. Kanalizacija mora biti grajena vodotesno. Vse odpadne vode je pred izlivom v vodotoke
potrebno prečistiti na čistilni napravi.

12. člen
Trgovinsko območje

10. člen
Pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno in kulturno dediščino niso dovoljeni.

11. člen
Pogoji za varstvo in izboljšanje okolja
Vse obstoječe vire onesnaževanja in motenj v okolju je
potrebno sanirati.
Nove dejavnosti, novogradnje in drugi posegi v prostor
v območju urejanja so dovoljeni, če ne poslabšujejo obstoječega stanja oziroma so motnje v mejah predpisov s področja varstva okolja.
Za vsak ekološko zahtevnejši poseg si mora investitor
pred izdelavo lokacijske dokumentacije za gradnjo ali poseg
v prostor pridobiti soglasje in pogoje pristojnih organizacij in
predhodno izdelati presojo vplivov na okolje.
Na celotnem območju urejanja so dopustne le tiste
dejavnosti, ki ne presegajo ravni hrupa za območja trgovinskih dejavnosti.
Pri vseh novih gradnjah morajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov ob
smiselnem upoštevanju študije osvetlitve oziroma svetlobno
tehnične ocene.
Varstvo okolja
Gradnja objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije ter adaptacije so možne na stavbnih zemljiščih, ki imajo
zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, ki obsega
minimalno dostopnost oziroma utrjeno pot, oskrbo s pitno
vodo, oskrbo z električno energijo in odvajanje odpadnih
voda v kanalizacijsko omrežje.
Vse objekte, ki so priključeni na vodovodno omrežje je
potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne
vode in na čistilno napravo za njeno očiščenje.
Rezervati in varovalni pasovi prometnic in elektrokoridorjev
V rezervatih prometnic in rezervatih elektrokoridorjev je
dovoljeno opravljati tekoča vzdrževalna dela na obstoječih
objektih. Novogradnje v rezervatih, ki niso v funkciji prometnic ali elektrokoridorjev niso dovoljene.
V varovalnih pasovih obstoječih prometnic so dovoljene prizidave in nadzidave obstoječih objektov in drugi posegi v prostor v skladu s prometno-tehničnimi predpisi in s
soglasjem upravljavca.
III. POSEBNE DOLOČBE

Investitor
Investitor trgovinskega objekta je KOGRAD IGEM d.d.
Objekt
Osne tlorisne dimenzije trgovinskega objekta so 90 x
62,5 m v eni etaži. Podkletitve niso dovoljene. Absolutne
dovoljene višine objekta so:
– vstopnega dela na zahodni fasadi do vrha venca največ 6,50 m;
– vrha nadsvetlobe nad nakupovalno ulico v osnovnem
objektu 8,65 m;
– nadstrešnice nad središčnim notranjim prostorom
10,40 m;
– osnovnega objekta med nakupovalno ulico in vzhodno fasado največ 6,85 m; v primeru zahtevnejše tehnološke
rešitve servisnega dela objekta je dovoljeno zadnje konstrukcijsko polje na vzhodni strani objekta izvesti dvoetažno,
pri čemer je dovoljena višina do vrha venca največ 8,10 m, z
10 m zamikoma od južne in severne fasade;
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– streha objekta in nadstrešnice na manipulacijskem
dvorišču je ravna, razen nadsvetlob, ki se jih izvede enokapno;
– steklenjakov na severni in južni fasadi v iztekih nakupovalne ulice, ki posegajo največ 7 m iz gradbene linije
osnovnega objekta.
Krajša stranica objekta mora biti zgrajena vzporedno z
Ronkovo cesto.
Gradbena linija osnovnega objekta je odmaknjena od
zunanjega roba Ronkove ceste za 35 m in od zunanjega
roba ceste GI št. 4 za najmanj 30 m.
Glavni dostop do objekta je s parkirišča z zahodne
strani. Dostavni vstopi in nakladalne rampe so na nasprotni
strani.
Parterja zahodne in južne fasada objekta je treba zgraditi, tako da se vizualno in oblikovno odpirata proti odprtemu
prostoru, npr. zastekljene izložbe, omogočeni pogledi v notranjost objekta ipd.
Zaradi značilnih pogledov z Tičnice (kmetija Borovnik)
na Uršljo Goro in cerkev Sv. Pankracija je treba tudi streho
objekta oblikovati členjeno in z zazelenitvami.
Kota pritličja trgovinskega objekta je 415 nm.
Promet
Dostop do objekta je za obiskovalce predviden preko
polnega križišča ali krožišča z Ronkovo cesto, tovorni dostop pa preko desno-desnega priključka na Ronkovi cesti.
Na severni strani objekta je treba predvideti utrjeno
požarno pot.
Parkirišča in dostopi do parkirišč za obiskovalce in do
parkirišča za uslužbence morajo biti ločeni, kakor tudi cestni
dostopi za obiskovalce in dostavo.
Za obiskovalce je treba predvideti najmanj 200 parkirnih mest, za uslužbence pa najmanj 70 parkirnih mest.
Zelene površine
Med parkirnimi pasovi na parkirišču za obiskovalce, je
treba zasaditi drevje.
Vzporedno z glavno potjo za pešce, ki povezuje objekt
z objektom KTC je treba zasaditi obojestranski drevored.
Vzporedno z objektom ob cesti GI št. 4 in ob Ronkovi
cesti od servisnega dostopa do križišča s cesto GI št. 4 je
treba zasaditi ločevalno zelenje.
Zelenico med servisnim dostopom in glavnim križiščem je treba urediti parkovno.
Tolerance
Horizontalni gabariti: 3%, pri čemer sta gradbeni liniji
južne krajše stranice vzporedno z Ronkovo cesto in daljše
vstopne (zahodne) stranice obvezni.
Vertikalni gabariti: 2%
13. člen
Športno-rekreacijsko območje
Objekt
V športno-rekreacijskem območju je dovoljeno zgradi
pokriti bazen in 50-metrski bazen na prostem. V sklopu
objekta pokritega bazena je med kolesarsko stezo in objektom bazena možno zgraditi gostinski obat, pri čemer je
zunanji rob objekta najmanj 5m oddaljen od zunanjega roba
kolesarske steze.
Parterja zahodne in južne fasada objekta je treba zgraditi, tako da se vizualno in oblikovno odpirata proti odprtemu
prostoru, npr. zasteklitev, omogočeni pogledi v notranjost
objekta ipd.
Kota pritličja objekta bazena je 415 Nm.
Promet
Cestni dostop do bazena je preko nove povezovalne
ceste.
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V območju je treba predvideti zadostno število parkirnih mest.
Na parkirišču, med parkirnimi pasovi je treba zasaditi
drevje.
Zunanje športne površine
Na zunanjih športnih površinah je možno izvesti športne objekte in naprave na odprtem. V območju je možno
zgraditi pomožne spremljajoče objekte, namenjene izključno športnim dejavnostim, severozahodno od sekundarne
gradbene linije.
14. člen
Urejene zelene površine
Na urejenih zelenih površinah ni dovoljeno postavljati
grajenih objektov ali izvajati druga gradbena dela, razen
ureditev brežin in dostopa do Mislinje – pri čemer je treba
uporabljati naravne materiale – izgradnjo kolesarske steze in
poti za pešce ter postavljati mikrourbano opremo (tlakovanje, svetilke, klopi, koši za smeti).
Pri izgradnji površin za pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za funkcionalno ovirane.
Območje med kolesarsko stezo in potjo za pešce ter
Mislinjo mora ostati javno dostopna.
15. člen
Prestavitve in dopolnitve komunalnih in energetskih
sistemov
Prestavitev vodovoda PVC 160 je treba izvršiti pred
pričetkom gradnje.
Prestavitev visokonapetostnega voda in kabliranje ter
izgradnjo nove transformatorske postaje je treba izvesti pred
pričetkom gradnje.
IV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, podjetjem in
drugim subjektom stalno na vpogled pri:
– Upravi za urejanje prostora in varstvo narave MO
Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec, Oddelek za okolje in
prostor,
– Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.
17. člen
S sprejetjem tega odloka za območje urejanja med
Ronkovo cesto, cesto GI št. 4, reko Mislinjo in industrijsko
cono IC4, nehajo veljati določbe odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradec s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo (PUP 4, Uradni list
SRS, št. 4/88).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Slovenj Gradec, dne 6. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
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VOJNIK
4384.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 47/93,
52/93, 71/93 in 44/97) in 12. člena statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 82/98) je župan Občine Vojnik dne
4. 11. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in
9 (projekt – Zavod za napredek gospodarstva Celje pod št.
308/65 ter 309/65, projekt – Razvojni center Celje, št.
3/79 in projekt RC – Planiranje, št. 22/97) se v skladu z
določili prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list
SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98)
in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 25/98), ki velja tudi za
območje Občine Vojnik, ki se dopolni s projektom, ki ga je
pod št. 20/99 izdelal Razvojni center, Inštitut za urejanje
prostora Celje.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Vojnik cona 8 in 9 se nanaša na območje, ki meri 3,83 ha in
vključuje zemljišča v k.o. Vojnik trg: 160/1, 160/2, 161/1,
161/3, 168/2, 163/10, 163/9, 167/1, 167/2, 1031
del, 203/1 del, 203/2, 565, 564/1, 564/2, 564/3,
564/4, 564/7, 563/1, 563/2, 562/1, 562/2, 562/3,
562/4, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, in 561/5. Ureditveno območje vključuje šolski kompleks, funkcionalno zemljišče vrtca, območje obstoječe blokovne gradnje in nezazidane površine severovzhodno od vrtca, južno od Ceste v
Tomaž.
III
Javna razgrnitev osnutka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 se začne osmi
dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS
Vojnik in v prostorih Občine Vojnik ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo
vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V
času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Vojnik.
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IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da
se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1223-11/99-15
Vojnik, dne 4. novembra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

VRANSKO
4385.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Vransko

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 7. in 16. člena statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet
občine Vransko na seji dne 26. 8. 1999 sprejel

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

Št. ceste
ali odseka

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

490
490
490
490
490
490
490

110
120
190
200
210
250
260

Začetek ceste
ali odseka

490250
225
447
447
10
447
447
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Potek ceste

Vransko–Lipa–Šmartno ob Dreti
M. Braslovče–Dobrovlje–Čreta–Vransko
Čeplje–Pondor
Tabor–Loke–Črni vrh–Ravne–Ločica
Zaplanina–Limovce
Brode–Vransko
Prekopa–Šmartno–Podvrh–Sp. Gorče

Konec
ceste ali

Dolžina ceste
v občini (v m)

697
490110
490180
10
447
490150

5.521
8.014
1.200
5.103
7.315
2.496
1.825

Konec
ceste ali

Dolžina ceste
v občini (v m)

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

V
V
V
V
V
V
V

5.190
12.911
1.370
8.512
–
–
918

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

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

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

992410
992480
992490
992500
992510
992520
992530
992540
992550
992560
992570
992580
992590
992600
992610
992620
992630
992640
992650
992660
992670
992680
992690
992700
992710
992720
992730
992740
992750
992760
992770
992780
992790
992800
992810

447
490120
490110
490110
490120
490250
992550
992550
490260
992550
992550
992520
992620
490250
992550
992630
490250
490250
490250
490250
490200
10
10
490210
992700
992680
490250
490250
490250
992630
490110
490250
490250
447
447

Potek ceste

Vindija
Podgrad–Križnik
Kovk
Prapreče–Merinca
Klokočovec–Klance
Brode–Selo
Prekopa–Jevše
Prekopa–Čeplje
Prekopa–Stopnik–Čeplje
Stopnik
Čeplje–Zaboršt–Stari grad
Selski Graben
soseska Inde
Brode–Tešova
Čeplje–grič
Vransko–Briše
Vransko (cerkev–bloki–Videm)
Vransko (Novak–Učakar)
Brode–Tržca
Brode–Grič
Ločica–Zahomce–Dol–Tabor
Ločica–Pestotnik
Brce
Limovce–Zlokarje
Zgornje Limovce
Ločica–Papež
Goričan–447
Trg–bloki
Cencelj–Maček
bloki–Trčak
Vransko–Podgorica
Trg–soseska (mimo Ocvirk)
cesta Petrol
Prekopa–Blate–Podlog
Čeplje–Rojšek

6. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s
tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe
o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank dne
15. 7. 1999.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni
list RS, št. 75/98) z dne 4. 11. 1998.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

31 G 15

447
447

490120
992600
490120
447

490180

10

447
992630
992630
490120
992630
447
32 G 2
447

513
449
767
1.587
1.667
1.280
1.598
663
2.108
613
1.605
1.101
88
1.401
347
1.373
938
487
650
246
4.641
178
1.081
1.566
625
735
254
124
138
478
314
223
76
629
424

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.834
–
–
1.388
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.025
–

Št. 015-03/010-99
Vransko, dne 26. avgusta 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4386.

Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda
Stopnik–Jevše v letu 1999 in 2000

Na podlagi statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
24/99) in odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje
izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov (Uradni list
RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Vransko na
11. redni seji dne 26. 8. 1999 sprejel sklep št. 101

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o sofinanciranju izgradnje vodovoda
Stopnik–Jevše v letu 1999 in 2000
1
Delež sofinanciranja uporabnikov Stopnik–Jevše znaša 7.992 SIT.
2
Navedena sredstva so uporabniki dolžni nakazati na
račun Občine Vransko v dveh delih, in sicer:
– prvo polovico prispevka do 30. 10. 1999,
– druga polovica prispevka pa do 30. 3. 2002.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/ 011-99
Vransko, dne 11. avgusta 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAVRČ
4387.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Zavrč

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine
Zavrč, na redni seji dne 16. 7. 1999, na predlog župana
sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi
organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Zavrč.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
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nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan podžupan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi
drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini
Zavrč ustanovi enovit organ: Občinska uprava Občine Zavrč, s sedežem Zavrč 11 (v nadaljnjem besedilu: občinska
uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
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8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti
občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih
dejavnosti.
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13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture
občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,
skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna
notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
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III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga
imenuje in razrešuje župan ob soglasju občinskega sveta.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj višjo šolsko izobrazbo.
22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s
tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.
24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z
zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.
26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
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znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Župan Občine Zavrč v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Zavrč, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Zavrč (Uradni list RS, št. 64/95).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04/99
Zavrč, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

4388.

Poslovnik Občinskega sveta občine Zavrč

Na podlagi 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na seji dne
16. 7. 1999 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta občine Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.
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3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.
4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.
5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.
6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta
pa predsednik delovnega telesa.
7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom
občine, v katerega notranjem krogu je številka 1, ki označuje občinski organ »Občinski svet«.
Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine.
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po
izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje
tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.
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10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katera so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.
12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA
1. Splošne določbe
13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;
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– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.
Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.
Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.
14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.
Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega
sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.
Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.
17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
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Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine
oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.
Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na
prvi naslednji redni seji.
18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom
na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles
19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej
sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.
Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.
IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa
na podlagi ustave in zakona statut občine.
V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po
sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
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22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine.
23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.
Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov
sveta ali na lastno pobudo.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.
Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.
24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.
25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi
župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki
imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.
26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za
vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
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gega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom, ki mu je priloženo gradivo
za sejo.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.
Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov občinskega sveta navzoč na seji.
2. Potek seje
28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
29. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku
prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
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reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem (sprejetem) vrstnem redu. Med sejo lahko svet
spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega
reda.
32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.
Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko
sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut.
Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute.
33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.
Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.
34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.
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Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.
35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
36. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob sedemnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne
trajajo več kot štiri ure.
Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil, mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov
oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja
največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v
okviru posamezne točke največ dvakrat.
Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.
37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave
ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.
3. Vzdrževanje reda na seji
38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.
39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
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– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če
govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.
Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.
41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.
42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
43. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh
članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.
44. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla “ZA” njen sprejem.
45. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene
pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.
46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.
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Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,
razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
47. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo
“ZA” ali “PROTI” sprejemu predlagane odločitve.
48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet
tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA”, “PROTI” ali “NE GLASUJEM”.
49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali
besedo “PROTI”.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.
Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
50. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma
pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,
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– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa kateri kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
51. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku
glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega.
5. Zapisnik seje občinskega sveta
52. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti
pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.
Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih
sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb
odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v
zapisnik ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, člani občinskega sveta, ki so bili prisotni na seji in
tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sredstev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na
krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje
občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
53. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magnetofonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov
občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega
seja je bila snemana.
Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.
Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je
za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave.
Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži
pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če
ugotovi, da so razlogi utemeljeni.
54. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne
narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.
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Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vso gradivo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.
O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
55. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse
spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve,
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je
bilo vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občinskega sveta.
6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet
56. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za
delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z
zaposlenimi v občinski upravi.
Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.
Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.
7. Delovna telesa občinskega sveta
57. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima pet članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziromapredloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.
58. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.
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Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
59. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s
statutom občine, so naslednji odbori in komisije in svet:
odbori:
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, obrt, turizem, gostinstvo in trgovino,
– odbor za finančne zadeve in premoženje,
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje;
komisije:
– komisija za statutarne in pravne zadeve,
– komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, obveznosti in terjatev,
– občinska volilna komisija;
svet:
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
60. člen
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, gospodarske infrastrukture, varstva okolja ter gospodarskih javnih
služb, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
61. člen
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, obrt, turizem, gostinstvo in trgovino ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva in gozdarstva, obrti, turizma, gostinstva in trgovine, ki so občinskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, obrt, turizem, gostinstvo in trgovino lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.
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62. člen
Odbor za finančne zadeve in premoženje ima tri člane.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju proračuna in financ, ki
so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nanaša na proračun in zaključni račun občine, predlaga uvedbo
lokalnih davkov in taks, spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem ter opravlja druge naloge iz njegove
pristojnosti.
63. člen
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in
javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.
64. člen
Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje ima pet
članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju požarnega varstva ter
zaščite in reševanja, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte
iz njegove pristojnosti na področju požarnega varstva javnih
služb družbenih dejavnosti.
65. člen
Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima tri
člane.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma
stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.
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Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarnopravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
66. člen
Komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, obveznosti in terjatev ima tri člane.
67. člen
Občinska volilna komisija ima štiri člane in štiri namestnike članov.
Občinska volilna komisija opravlja naloge, določene z
zakonom o volitvah in izvaja volitve v Občini Zavrč v skladu
in v okviru pristojnosti določene z zakonom in statutom
občine.
68. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima pet
članov.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na
področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu
skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost,
za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem
prometu ter za razvijanje solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.
69. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
70. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.
Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov.
Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
71. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.
72. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.
73. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.
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Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
74. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.
VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
75. 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.
76. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.
Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.
77. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v
arhivu občinske uprave.
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2. Postopek za sprejem odloka

78. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
79. 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.
80. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka
članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
81. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.
Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.
Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
82. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem
redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o predlogu odloka v celoti.
Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
83. 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
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dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan
amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov občinskega sveta in
predlagatelj odloka.
Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.
84. 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.
85. 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.
86. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.
Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splošnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlagatelj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predlagatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se predlog ne obravnava.
3. Hitri postopek za sprejem odlokov
87. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
88. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
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drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:
– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,
drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov občinskega sveta.
Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.
89. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
5. Postopek za sprejem proračuna
90. 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.
91. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko
leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
konca meseca novembra tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan občinskemu svetu predlog proračuna najkasneje v roku 90 dni 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.
92. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od
vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v
desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine, v skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
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določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.
93. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko
člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo županu pisne pripombe in predloge.
Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.
94. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do
vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na
kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.
95. 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.
96. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih
amandmajih.
97. 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.
98. 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.
99. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v
katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
100. 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.
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6. Postopek za sprejem obvezne razlage

101. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.
Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s tem poslovnikom določen za sprejem odloka po
rednem postopku.
7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
102. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.
Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
103. 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.
104. 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.
105. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa
nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.
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106. 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
107. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste
kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.
2. Imenovanje podžupana
108. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed članov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi
javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.
Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.
3. Postopek za razrešitev
109. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih
imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.
Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.
4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine
110. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo
pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
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prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.
VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM
111. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.
112. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.
IX. JAVNOST DELA
113. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je
javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.
Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.
Občina izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi
sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev
sveta in drugih organov občine.
114. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
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Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU
115. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.
Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.
XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
116. 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.
117. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni
komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarnopravna komisija.
Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči
svet.
XII. KONČNI DOLOČBI
118. člen
Po sprejemu poslovnika Občinskega sveta občine Zavrč preneha veljati poslovnik občinskega sveta, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 15/96.
119. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/99
Zavrč, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.
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ZREČE
4389.

Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni
akti so v skladu s sprejetim odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in
1994 in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Zreče –
dopolnjen 1998

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/91, 29/95 in 44/97 ) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet
občine Zreče na redni seji dne 25. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so v
skladu s sprejetim odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske
Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za
območje Občine Zreče – dopolnjen 1998
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Zreče ugotavlja,
kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni z odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998
(v nadaljevanju: prostorske sestavine dolgoročnega plana
Občine Zreče).
2. člen
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Zreče so usklajeni:
– odlok o sprejetju zazidalnega načrta industrijske cone II Unior KI Zreče (Uradni list SRS, št. 16/78),
– odlok o ureditvenem načrtu turistično rekreacijskega
območja Rogla – spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Rogla (Uradni list SRS, št. 24/80, 34/87),
– odlok o sprejetju dopolnitev zazidalnega načrta Nova
Dobrava in zazidalnega načrta Zreče (Uradni list SRS, št.
23/83),
– odlok o urbanističnem redu Občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 17/84),
– odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah (Uradni list SRS, št. 1/86),
– odlok o zazidalnem načrtu turistično-rekreacijskega
območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega
programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta Centra
Zreče (Uradni list SRS, št. 30/87),
– odlok o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« – Zreče (Uradni list SRS, št.
6/90),
– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje Nova Dobrava
(Uradni list RS, št. 25/91),
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– odlok o spremembah in dopolnitvah ZN družbeno
usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS,
št. 54/93),
– odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Nova Dobrava in ZN Center Zreče (Uradni list RS, št. 52/93),
– odlok o spremembah in dopolnitvah ZN turističnorekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo
obstoječega programa centra Zreč (Uradni list RS, št.
54/93),
– odlok o dopolnitvi odloka o ZN družbeno usmerjena
blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS, št. 56/98),
– odlok o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče (Uradni list
RS, št. 23/98),
– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (Uradni list
RS, št. 68/97),
– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo
in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in
zazidalnega načrta centra Zreč ( Uradni list RS, št. 46/97).
3. člen
Do sprejetja novih prostorsko izvedbenih aktov se podaljša veljavnost odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za
dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij (Uradni list RS, št. 22/89).
Smiselno se uporabljajo določila prej navedenega odloka
naslednjim območjem urejanja:
– PUP 9 velja za dele naselja Zreče: P3,
– PUP 11/1 velja za dele naselja Zreče: S11, S27,
– PUP 11/2 velja za dele naselja Zreče: S12, S13,
S20, S21, S22,
– PUP 11/4 velja za dele naselja Zreče: S1,
– PUP 11/5 velja za dele naselja Zreče: del S3 z
razširitvijo kot je opredeljena v urbanistični zasnovi naselja
Zreče (grafični del prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Zreče),
– PUP 11/6 velja za dele naselja Zreče: D4, del C8c,
– PUP 11/7 velja za dele naselja Zreče: S6 z razširitvijo kot je opredeljena v urbanistični zasnovi naselja Zreče
(grafični del prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Zreče),
– PUP 12 velja za dele naselja Zreče: S2a z razširitvijo
kot je opredeljena v urbanistični zasnovi naselja Zreče (grafični del prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Zreče),
– PUP 13 velja za dele naselja Zreče: S28, del D10,
del D17.
4. člen
Do sprejetja novih prostorsko ureditvenih pogojev za
odprti prostor Občine Zreče ostaneta v veljavi:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojev za območja
gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 28/89),
– odlok o dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 82/94).
Uporabljajo se samo tista določila, ki niso v neskladju s
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Zreče.
5. člen
Do sprejetja novih prostorsko ureditvenih pogojev za
odprti prostor Občine Zreče ostane v veljavi:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojev za II. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katere ni
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predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov (Uradni
list SRS, št. 34/87).
Določila prej navedenega odloka se smiselno uporabljajo za območja urejanja, ki so navedena v 2. in 3. členu
prej navedenega odloka, vendar le znotraj ugotovljenih stavbnih zemljišč (u), ki so razvidne iz kartografske dokumentacije
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Zreče.

gu; uskladitev predloga s soglasji; vloga za pridobitev mnenja Vlade RS o usklajenosti predloga z državnimi obveznimi
izhodišči; sprejem SDOPP v letu 2000 na Občinskem svetu
občine Zreče; objava odloka o SDOPP v letu 2000; način
arhiviranja dokumenta SDOPP v letu 2000);
– sredstva za pripravo in sprejemanje SDOPP v letu
2000.

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

II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2000

Št. 350-03-07/99
Zreče, dne 25. oktobra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

4390.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje
Občine Zreče v letu 2000

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Zreče je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 25. 10. 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993
in 1994 in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Zreče
v letu 2000
I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1993 in 1994 in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče,
dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 64/99) – dopolnitve v
letu 2000, (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana v letu 2000) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP v letu 2000;
– organizacija priprave SDOPP v letu 2000;
– subjekti, ki bodo vključeni v postopek sprejemanja
SDOPP v letu 2000 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu
2000 (osnutek; datum javne razgrnitve in način vključevanja
javnosti; priprava stališča do pripomb iz javne razgrnitve;
usklajevanje s pripravljavci usmeritev in pogojev za izdelavo
SDOPP v letu 2000; predlog; pridobitev soglasij k predlo-

2. člen
SDOPP v letu 2000 se v vsebinskem smislu pripravijo
tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr)
ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in
strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99)
pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter
ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči iz prej
navedenega odloka (Urad RS za prostorsko planiranje, 26.
5. 1999, v nadaljevanju: SP) ter tako, da bodo sestavine
tekstualnega in kartografskega dela razdeljene na naslednje
sklope:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij ob
sočasnem omejevanju razpršene gradnje (omrežje naselij;
razporeditev stanovanj, razporeditev družbenih, oskrbnih in
storitvenih dejavnosti; razporeditev proizvodnih dejavnosti;
infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve);
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozdov, za raziskovanje in pridobivanje rudnin, voda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne
dediščine, ureditvena območja naselij, druge površine znotraj ureditvenih območij naselij, območja večjih infrastrukturnih objektov in drugih ureditev (zunaj ureditvenih območij
naselij), območja za rekreacijo v naravnem okolju, nevarna
in ogrožena območja (območja obveznih sanacij);
– urbanistične zasnove naselja Zreče – spremembe in
dopolnitve;
– podrobnejša določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova in drugi zahtevnejši posegi (Upošteva se ZUPr ter NPA v povezavi z določili
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93);
– obvezna izhodišča republiškega in občinskega dolgoročnega plana (obvezna izhodišča državnega dolgoročnega plana in obvezna izhodišča občinskega dolgoročnega
plana);
– opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana (načini nadaljnjega urejanja posameznih
območij s prostorskimi izvedbenimi akti; merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki narekujejo postopek spremembe plana; skupne naloge s sosednjimi občinami);
– elaborat za spremembe v I. območju kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je to nujno potrebno.
V SDOPP v letu 2000 se bodo upoštevale utemeljene
pobude in predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov,
podjetij in organizacij za izvzem iz 1. varovanih kmetijskih
zemljišč za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč na nezazidljivih območjih Občine Zreče.
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Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem določil NPA.
3. člen
Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za
SDOPP v letu 2000, določi Občina Zreče na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2000.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2000
4. člen
1. Koordinator postopka priprave in sprejemanja
SDOPP v letu 2000 bodo župan Občine Zreče ter strokovna služba in občinska komisija, pristojna za prostor.
2. Izdelovalec SDOPP v letu 2000 ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv se določi na podlagi razpisa.
IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2000 – VIRI
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
(1) Za zasnove kmetijstva in gozdarstva:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
(2) Za zasnove vodnega gospodarstva in (6) za zasnovo
sanacij:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, izpostavi Maribor in
– Celje,
– Komunalno podjetje Slovenske Konjice,
– Krajevne skupnosti: Zreče, Stranice, Gorenje, Resnik, Skomarje in Dobrovlje,
– VGP Drava – Ptuj,
– NIVO, podjetje za urejanje voda Celje.
(3) Za zasnovo rudnin:
– RS; Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Ingrad Celje,
– Comet Zreče.
(4) Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:
– RS, Ministrstvo za kulturo,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Mariboru.
(5) Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:
– Planinsko društvo Zreče,
– KTC Rogla,
– Terme Zreče,
– Turistično društvo Zreče.
(6) Za zasnovo naselij in območij za poselitev:
– Občina Zreče,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor.
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(7) Za zasnovo prometnega omrežja:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo,
– Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje,
– Slovenske železnice Ljubljana,
– KTC Rogla.
(8) Za zasnovo omrežja zvez:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za telekomunikacije,
– Pošta Slovenije, d.o.o., PE Celje,
– Telekom Slovenije, p.o., PE Celje.
(9) Za zasnovo energetskega omrežja:
– RS; Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana,
– ELES – Elektro Slovenija, p.o., javno podjetje za
prenos električne energije,
– Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica,
– GEOPLIN, d.o.o., Slovenska plinska družba.
(10) Za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Območno poveljstvo
Slovenske vojske – pristojno za prostor Občine Zreče.
Subjekti iz prejšnjega odstavka določijo v roku 30 dni
po prejemu vloge Občine Zreče pogoje, ki jih mora izdelovalec SDOPP v letu 2000 upoštevati pri njihovi pripravi.
Subjekti, katerih soglasje je potrebno pridobiti k predlogu SDOPP v letu 2000, morajo svoje soglasje podati v
roku 30 dni po prejemu vloge Občine Zreče.
V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2000
6. člen
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe
in dopolnitve prostorskega plana Občine Zreče v letu 2000
(objavljen v Uradnem listu RS).
2. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za posege v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč); končni rok za sprejemanje pobud je določen z datumom 30. 12.
1999. Vse pobude - vloge, ki bodo prispele na naslov
Občine Zreče po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvih
naslednjih spremembah in dopolnitvah prostorskega plana
Občine Zreče.
3. S sprejetjem programa priprave SDOPP v letu 2000,
prične s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Zreče v letu 2000 (predvidoma 1. 12. 1999).
4. Osnutek SDOPP v letu 2000 se izdela v roku 60
dni; koordinatorji postopka priprave SDOPP v letu 2000
opravijo predhodno obravnavo osnutka predvidoma 20. 2.
2000; delovni osnutek za sejo občinskega Sveta se pripravi
v roku enega tedna po opravljeni predhodni obravnavi (predvidoma 27. 2. 2000).
5. Občinski svet občine Zreče sprejme (predvidoma
25. 3. 2000) sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP v letu 2000; sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.
6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Zreče
trideset dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi in se
zaključi predvidoma 30. 4. 2000.
7. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Zreče v
času trajanja javne razgrnitve (predvidoma 15. 4. 2000).
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v
času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Zreče v letu 2000.
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9. Izdelovalec SDOPP v letu 2000 pripravi odgovore
na pripombe iz javne razgrnitve v roku 14 dni po končani
javni razgrnitvi (predvidoma 14. 5. 2000).
10. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Zreče (predvidoma 25. 5. 2000) stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
na podlagi poročila občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
11. Občinski svet v roku trideset dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz naloži strokovni službi (izvajalec), da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka SDOPP v
letu 2000 oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in
predlogi. Usklajen osnutek posreduje Občina Zreče (predvidoma 25. 6. 2000) na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, s predlogom
za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
12. Župan Občine Zreče posreduje, po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka
SDOPP v letu 2000 z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, oziroma po poteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP,
usklajeni predlog SDOPP v letu 2000 na občinski svet s
predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem
(skrajšanem) postopku (predvidoma 30. 11. 2000).

1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Železniki.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Železniki, Češnjica 48, Železniki.
Javna razgrnitev bo trajala od 5. 11. do 5. 12. 1999.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentaciji podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Železniki.
4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in
sicer v petek, 3. 12. 1999, ob 18. uri v dvorani Kulturnega
doma v Železnikih, Trnje 39.
5
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-6884
Železniki, dne 3. novembra 1999.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP
V LETU 2000
7. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Zreče v letu 2000, za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijske in druge stroške, se potrebna sredstva zagotovijo iz
proračuna Občine Zreče. Za pripravo elaborata o izjemnih
posegih se zagotovi del sredstev s plačilom posameznih
občanov (v višini 15.000 SIT za posamezni poseg), ki so
podali pobude – vloge za poseg in katerim je bila pobuda –
vloga ugodno rešena.
Št. 350-03-06/99
Zreče, dne 25. oktobra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽELEZNIKI
4391.

Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Železniki

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (UVG,
št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet
občine Železniki na 9. redni seji dne 3. 11. 1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Železniki
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GORNJA RADGONA
4392.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 20. in 110. člena statuta
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 9. redni seji dne
28. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 1999
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 1999 (Uradne objave »PREPIH«, št.
22/99) tako, da glasi:
Proračun za leto 1999 obsega 1.168,881.000 SIT, in
sicer v:
bilanci prihodkov in odhodkov:
SIT
I. Skupni prihodki
1.168,881.000
II. Skupni odhodki
1.168,881.000
2. člen
V 10. členu se 1% nadomesti z 0,5%.
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3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 404-5-1/99-1
Gornja Radgona, dne 29. oktobra 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

4393.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
novelaciji zazidalnega načrta “Industrijska cona
Gornja Radgona”

Na podlagi 39., 40. in 43. 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,
52/93, 71/93 in 44/97) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 ) je Občinski svet
občine Gornja Radgona na 9. redni seji dne 28. 10. 1999
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
novelaciji zazidalnega načrta “Industrijska cona
Gornja Radgona”
1. člen
Spremeni in dopolni se 1. člen odloka o novelaciji
zazidalnega načrta “Industrijska cona Gornja Radgona”
(Uradne objave, št. 17/86, 25/90, Uradni list RS, št. 6/96
in 51/96 in Uradne objave občine Gornja Radgona, št.
15/98) tako, da se beseda “ju” nadomesti z besedo “jih”, za
besedilom “25-95U” se beseda “in” nadomesti z vejico, na
koncu člena pa se pika nadomesti z besedilom “in 21-98
junij 1998”.
2. člen
V 2. členu odloka – grafični del, de doda nova točka:
16. Karakteristični prečni prerez.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 028-13/97
Gornja Radgona, dne 29. oktobra 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

4394.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornja Rdgona

Na podlagi 39., 40. in 43. 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,
52/93, 71/93 in 44/97), ter 20. člena statuta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 ) je Občinski svet

Uradni list Republike Slovenije
občine Gornja Radgona na 9. redni seji dne 28. 10. 1999
sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornja Radgona
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje 1986–2000 in spremembami in dopolnitvami srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje 1986–1990 za območje Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 82/99) se za občino Gornja Radgona
sprejmejo prostorski ureditveni pogoji, ki jih je izdelala ZEU
– Družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota pod
številko naloge 34/99-PUP/GR v septembru 1999.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s
soglasji pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na obravnavanem območju na preglednih katastrskih načrtih v merilu
1:5000 (33 kart), ter pregledna karta v merilu 1:25000 z
označbo območja obdelave.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
II. Meje območij,
III. Funkcijo ureditvenih območij s pogoji za izrabo in
kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor,
IV. Merila in pogoje glede vrste posegov v prostor,
V. Merila in pogoje za urbanistično oblikovanje območij,
VI. Merila in pogoje za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav,
VII. Merila in pogoje za prometno urejanje,
VIII. Merila in pogoje za komunalno in energetsko urejanje ter za urejanje sistemov zvez,
IX. Merila in pogoje za ohranjanje in varovanje naravne
in kulturne dediščine,
X. Merila in pogoje za varovanje in izboljšanje okolja,
XI. Merila in pogoje za urejanja prostora za potrebe
obrambe in zaščite,
XII. Končna določila.
4. člen
Upravni organ, pristojen za urejanje prostora, lahko
pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg v
prostor zahteva podrobno analizo prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno:
– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje,
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Analiza iz prvega odstavka tega člena se opravi kot
strokovna podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije.
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Upravni organ lahko v navedenih primerih lokacijsko
dovoljenje za novi poseg v prostor pogojuje s predhodno
ureditvijo ali opremo prostora.
5. člen
Pred izdelavo lok. dokumentacije je potrebno za vse
posege v prostor preveriti ali gre za posege, za katere je
obvezna presoja vplivov na okolje. Pri tem je potrebno upoštevati določila uredbe o vrstah posegov, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/99).
II. MEJA OBMOČJA
6. člen
Meja območja obdelave poteka po zunanjih mejah katastrskih občin, ki so obenem meje Občine Gornja Radgona. Prostorski ureditveni pogoji veljajo za celotno Občino
Gornja Radgona, razen za posamezna območja znotraj meja
obdelave, ki se urejajo z drugimi prostorskimi izvedbenimi
akti.
Prostorski ureditveni pogoji veljajo začasno tudi za območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov.
Meje prostorske celote (občine) ter meje posameznih
območij urejanja so razvidne iz grafičnih prilog.
7. člen
Območja, ki se urejajo z drugimi prostorskimi ureditvenimi akti in za katera prostorski ureditveni pogoji ne veljajo,
so naslednja:
1. Območje ureditvenega načrta za gramoznico v Konjišču (Uradne objave, št. 12/91),
2. Območje ureditvenega načrta za mestno središče
Gornja Radgona (Uradne objave, št. 32/87, 5/88 in 17/90
ter Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 14/98,
17/98 in 23/99),
3. Območje zazidalnega načrta za Velclov vrt v Gornji
Radgoni (Uradne objave, št. 25/88 in Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 13/98, 17/98, 18/99 in 23/99),
4. Območje ureditvenega načrta za pokopališče v Gornji Radgoni (Uradne objave, št. 17/88),
5. Območje ureditvenega načrta »Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtno cono v Gornji Radgoni« (Uradne
objave, št. 23/87, Uradni list RS, št. 69/98 in Uradne
objave Občine Gornja Radgona, št. 21/99),
6. Območje zazidalnega načrta za bencinski servis v
Gornji Radgoni (Uradne objave, št. 6/92),
7. Območje zazidalnega načrta za industrijsko cono v
Gornji Radgoni (Uradne objave, št. 17/86 in 25/90, Uradni
list RS, št. 6/96, 51/96 in Uradne objave Občine Gornja
Radgona, št. 15/98).
8. Območje zazidalnega načrta za naselje Črešnjevci
(Uradne objave, št. 30/86),
9. Območje zazidalnega načrta Negova–center (Uradne objave, št. 19/85),
10. Območje ureditvenega načrta za čistilno napravo v
Negovi,
11. Območje ureditvenega načrta za pokopališče v
Apačah (Uradne objave, št. 27/86 in 22/87),
12. Območje prostorskih ureditvenih pogojev za Negovsko jezero (Uradne objave, št. 22/91),
13. Območje zazidalnega načrta za Pomurski sejem v
Gornji Radgoni (Uradne objave, št. 18/84),
14. Območje ureditvenega načrta za naselje Apače
(Uradni list RS, št. 52/96 in Uradne objave Občine Gornja
Radgona, št. 17/98),
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15. Območje ureditvenega načrta za čistilno napravo v
Gornji Radgoni (Uradne objave Občine Gornja Radgona, št.
23/99),
16. Območje ureditvenega načrta mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Uradne objave, št. 10/92
in Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 17/98).
8. člen
Območja, za katera veljajo prostorski ureditveni pogoji
začasno, do izdelave ustreznih izvedbenih načrtov, so naslednja:
1. Gornja Radgona – Grajski hrib, Trate in več manjših
območij,
2. Hercegovščak – Gornja Radgona.
III. FUNKCIJE UREDITVENIH OBMOČIJ
9. člen
Celotna površina območja obdelave se deli na odprti
prostor, kjer prevladujejo kmetijska in gozdna zemljišča, ter
na površine naselij, ki z razpršeno gradnjo segajo tudi v
odprti prostor.
Tako odprti prostor kot poselitvena območja so poleg
primarne rabe v določenih mejah opredeljena tudi kot zavarovana ali varovalna območja.
Glede na pretežno rabo zemljišč delimo vrsto posegov
za naslednje dejavnosti:
A) Območja urejanja namenjena poselitvi:
– območja za stanovanja,
– območja za stanovanja in kmetijstvo,
– območja za centralne dejavnosti (oskrbne, storitvene, družbene),
– območja za proizvodne in servisne dejavnosti,
– območja za turizem,
– območja za šport, rekreacijo in parki.
B) Območja urejanja, ki niso namenjena poselitvi
1 – prva območja kmetijskih zemljišč (najboljša kmetijska zemljišča)
2 – druga območja kmetijskih zemljišč (ostala kmetijska zemljišča)
G – gozdna zemljišča
V – vodne površine.
C) Rezervati in varstvena območja:
– rezervati za prometnice,
– varovalni pasovi prometnic,
– varovalni pasovi daljnovodov,
– območja varstva podtalnice,
– območja varstva mineralnih voda,
– območja vodnih površin,
– območja naravne in kulturne dediščine.
Vsa območja z navedenimi oznakami so razvidna iz
grafičnih prilog.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV
V PROSTOR
A) Območje urejanja namenjeno poselitvi
10. člen
Na posameznih območjih naselij, navedenih v 8. členu
tega odloka so do sprejetja izvedbenih načrtov dopustni
naslednji posegi:
– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih, napravah in površinah,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
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– gradnja ali dogradnja pomožnih objektov v okviru
obstoječega funkcionalnega zemljišča,
– manjše dograditve in nadomestne gradnje komunalnih, energetskih in prometnih omrežij objektov in naprav, ter
objektov omrežij in naprav za zveze,
– odstranitev dotrajanih objektov in naprav,
– začasna sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov objekta,
– dopolnilne gradnje objektov oziroma naprav, ki so
nujno potrebne za vzdrževanje obstoječe gradbene strukture ali za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih,
– novogradnja stanovanjskega bloka gabarita
K + P + 2 + M med podaljškom Kocljeve ulice proti železniški progi in podaljškom Mladinske ulice proti severu na
območju Trat v Gornji Radgoni na zemljišču parc. št. 230
k.o. Gornja Radgona. V pritličnih prostorih stanovanjskega
bloka so na zunanji strani možne mirne poslovne dejavnosti ali trgovske dejavnosti.
11. člen
Na vseh območjih naselij, v katerih so v 9. členu tega
odloka opredeljene dejavnosti glede na pretežno rabo, so
dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije
na obstoječih objektih, napravah in površinah,
– dozidave, nadzidave obstoječih objektov,
– dopolnilne in nadomestne gradnje,
– odstranitev objektov in naprav,
– postavitev pomožnih objektov in naprav,
– ureditev javnih in drugih zelenih površin,
– vodnogospodarske ureditve,
– novogradnja komunalnih, prometnih, energetskih
omrežij, objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze,
– gradnja in ureditev stanovanjskih objektov, kmetijskih, gospodarskih objektov, objektov centralnih dejavnosti,
objektov uslužnostnih, storitvenih ter proizvodnih dejavnosti
in športno-rekreacijskih objektov in naprav,
– postavitev začasnih objektov za centralne, turistične
in športno-rekreacijske dejavnosti,
– sprememba namembnosti objektov ali delov objekta
v stanovanja in njim spremljajoče dejavnosti.
Gradnja kmetijskih gospodarskih objektov v okviru usmerjenih kmetij v prašičerejo in govedorejo in gradnja kmetijskih objektov za predelavo krme in mlečnih proizvodov je
dovoljena pod pogojem predhodne proučitve vplivov na okolje v posebni strokovni podlagi – presoji vplivov na okolje.
Ne glede na kapaciteto, vrsto proizvodnje in način reje
je za vsak poseg potrebno pridobiti soglasje upravljalca
vodovoda zaradi ugotavljanja zadostne količine vode.
V mestu Gornja Radgona in v strnjenih delih naselij
Črnci, Sp. Ščavnica, Podgrad, Lomanoše, Mele, Negova,
Apače, Lutverci in Segovci gradnja ali širitev proizvodnih
kmetijskih objektov (hlevov) ni dopustna.
V lokacijskem postopku je potrebno preveriti lokacijo
in velikost zemljišč na katere se bo nanašala gnojevka in s
katerih se oskrbuje živina.
B) Območja urejanja, ki niso namenjena poselitvi
12. člen
Na območjih za kmetijstvo (1. območja in 2. območja
kmetijskih zemljišč) so dopustni naslednji posegi:
– graditve in ureditve prometnega, komunalnega in
energetskega omrežja objektov in naprav, ter omrežja, objektov in naprav za zveze,
– postavitev začasnih montažnih objektov za turistične,
športne ali druge občasne prireditve s časovno klavzulo,
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– vodnogospodarske ureditve,
– postavitev in odstranitev ograj,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in naprav,
– dozidave in nadzidave,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– odstranitev in ponovna zasaditev vegetacije,
– ureditev športno-rekreacijskih in turističnih poti in kolesarskih stez po obstoječih poteh,
– ureditev zajetja požarne vode in vode za namakanje,
– ureditev ribnikov izven območij večjih kompleksov in
izven izvedenih ali predvidenih melioracij.
13. člen
Poleg posegov iz 12. člena so na 1. območju kmetijskih zemljišč dopustni še naslednji posegi:
– gradnja in postavitev stanovanjskih in kmetijskih objektov, vendar samo v sklopu obstoječih kmetij, ko gre za
zaokrožitev obstoječega funkcionalnega zemljišča in ko ni
potrebna sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč,
– širitev pokopališč.
V vinorodnih območjih znotraj 1. območja kmetijskih
zemljišč je možna gradnja vinogradniških objektov (vinskih
kleti, zidanic, kleti, shramb sadja) do tlorisne velikosti
50 m2, pod pogojem, da je graditelj lastnik zasajenega
(obdelanega) vinograda ali sadovnjaka velikosti 15 arov.
Za gradnjo na območju 1. kmetijskih zemljišč je potrebno soglasje občinskega upravnega organa.
14. člen
Na 2. območju kmetijskih zemljišč so poleg posegov iz
12. člena dopustni še:
– gradnja in postavitev stanovanjskih in kmetijskih objektov, ko gre za povečanje obstoječega funkcionalnega
zemljišča ali ko gre za povečanje obstoječih naselij, zaselkov in posamičnih objektov, pod pogojem, da se nova parcela stikuje z obstoječo gradbeno parcelo,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov.
V vinorodnih območjih znotraj 2. območij kmetijskih
zemljišč je možna gradnja vinogradniških objektov (vinskih
kleti, zidanic, kleti, shramb orodja) do tlorisne velikosti 50m2
pod pogojem, da je graditelj lastnik vinograda ali sadovnjaka
v velikosti vsaj 10 arov.
Za gradnjo na območju 2. kmetijskih zemljišč je potrebno soglasje občinskega upravnega organa.
15. člen
Na območjih gozdov so dopustni naslednji posegi:
– gradnje in ureditve gozdarskih in lovskih objektov in
naprav ter turistično-rekreacijskih objektov in naprav,
– tekoča vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije
obstoječih objektov in naprav,
– gradnja prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja, objektov in naprav ter omrežja, objektov in naprav
za zveze,
– gozdnogospodarske ureditve,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditev turističnih in rekreacijskih poti in kolesarskih
stez po obstoječih poteh.
16. člen
Na območjih vodnih površin so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah, objektih in napravah,
– postavitev začasnih ali trajnih objektov in naprav za
turistične, športne in druge namene,
– ureditev površin ob brežinah,
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– odstranitev in ponovna zasaditev visoke vegetacije,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditev zajemališč požarne vode,
– ureditev manjših zajetij in ribnikov,
– ureditev privezov za čolne.
Na vseh vodnih površinah (rekah, jezerih, gramoznih
jamah) je dopustna plovba. Plovba z motornimi čolni ali
drugimi vozili z motorjem ni dopustna. Pogoje za plovbo po
vodnih površinah bo določal poseben akt.
C) Rezervati in varstvena območja
17. člen
V območjih varstva podtalnice in območjih varstva mineralnih voda niso dopustne graditve objektov in naprav, ki
pomenijo nevarnost onesnaženja in sprememb namembnosti objektov, če se s tem poveča nevarnost onesnaženja.
V območjih varstva podtalnice in območjih varstva mineralnih voda so dopustne graditve objektov in naprav, pri
čemer je potrebno upoštevati odlok o določitvi varstvenih
pasov vseh vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v
občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 27/84).
18. člen
Na zavarovanih območjih naravne in kulturne dediščine
so dovoljeni vsi posegi opisani za posamezno namensko
površino pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim iz
odloka o varovanju naravne in kulturne dediščine v Občini
Gornja Radgona (Uradne objave, št. 2/92) in ki ne spreminjajo videza, namena in tipike območja.
Posegi na teh območjih, ki bi kakorkoli vplivali na obstoječe stanje, so dopustni le pod nadzorom službe, pristojne za varstvo naravne in kulturne dediščine.
D) Ostala območja
19. člen
Na območjih divjih odlagališč komunalnih in drugih
odpadkov so dopustne sanacije območja (vzpostavitev v
prejšnje stanje), zasaditev vegetacije ter postavitev in odstranitev ograj.
Na območjih obstoječih gramoznic, so dopustne ureditve zajemališč požarne vode, sanacija brežin, ter zasaditev
vegetacije in ureditev ribnikov.
Na območju obrambnega nasipa pred poplavami so
dopustna le vzdrževalna dela.
20. člen
Celotno območje občine je raziskovalni prostor, zato
so razen na območjih, kjer drugi prepisi ne dopuščajo,
dopustna raziskovalna vrtanja za raziskavo zalog nafte, plina, geotermalne vode in rudnih bogastev.
Na celotnem območju, razen na ožjem varstvenem območju zajetij pitne vode in mineralne vode, so dopustna tudi
geološka vrtanja pod pogojem, da vrtanja trajno ne spreminjajo obstoječega stanja na površini in podtalju.
V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČIJ
21. člen
Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij
določajo:
– tlorisno zasnovo parcele in lego objektov na parceli,
– razporeditev stavb in njihovo medsebojno razmerje
(odmiki) ter gradbene linije,
– razmerja stavbnih mas in naklona strešin,
– ureditev zemljišča.
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Merila in pogoje je potrebno upoštevati pri novogradnjah, dograditvah, nadomestnih gradnjah in veljajo za vse
vrste objektov v ureditvenih območjih namenjenih poselitvi
in ostalih območjih, kjer je dopustna gradnja. Na območjih,
ki so bila zgrajena na osnovi izvedbenih načrtov, morajo novi
posegi upoštevati osnovna izhodišča za oblikovanje območij, podana v teh načrtih.
22. člen
Stavbna parcela se določa ob upoštevanju koncepta
obstoječe tlorisne zasnove določenega območja, naselja ali
zaselka, ter zavisi od namembnosti in velikosti objektov in
naprav na predmetnem zemljišču.
Odstopanja v legi in velikosti parcel so dopustna, če
gre za obstoječo, že odmerjeno parcelo, ali če gre za gradnjo ali preureditev objekta, ki zaradi svoje funkcije potrebuje
manjšo ali večjo parcelo (npr. vrstna zazidava, dvojčki, kmetijski objekti), ali če gre za obstoječi sistem parcelacije.
Velikost funkcionalnega zemljišča za stanovanjske objekte mora biti 4 m od fasade, razen v primerih, ko so odmiki
objekta od sosednjih parcelnih mej ali objektov manjši. Širina dovoza mora biti najmanj 3 m.
23. člen
Pri gradnji oziroma adaptaciji kmetijskih proizvodnih
objektov je potrebno omejiti kapaciteto v skladu z možnostjo
obremenitve kmetijskih zemljišč in okolja. Velikost funkcionalnega zemljišča za kmetijske in druge proizvodne objekte
mora biti 5 m od fasade, širina dovoza najmanj 3,5 m. Za
vinske kleti in počitniške hišice je velikost gradbene parcele
do 200 m2. Velikost funkcionalnega zemljišča sega najmanj
3 m od fasade.
Odstopanja v velikosti funkcionalnih zemljišč so dopustna, če lastnik parcele želi večje funkcionalno zemljišče,
če tako narekuje poseg ali če ga zaradi obstoječih parcelnih
mej in objektov ni mogoče definirati v predpisani velikosti.
Pri razporeditvi objektov (tudi nadomestnih in pritiklin) in
naprav se mora dosledno upoštevati obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene površine.
24. člen
Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo
graditi ob cesti, ostali (gospodarski objekti, pritikline in pomožni objekti) pa v notranjosti parcele. Izjemoma se stanovanjski objekti lahko gradijo v notranjosti parcele le, če so
na sosednjih parcelah že taki objekti in če imajo zagotovljen
dovoz.
Ob cesti se lahko gradijo tudi proizvodni in servisni
objekti, če s svojo dejavnostjo ne vplivajo negativno na
sosednje stanovanjske objekte.
25. člen
Odmiki objektov in naprav od sosednjih parcelnih mej
morajo biti najmanj 2 m, oziroma tolikšni, da ne bo ovirana
ali motena sosednja posest in da bo omogočeno redno
vzdrževanje z lastnega zemljišča.
Odmiki od vseh nekategoriziranih cest morajo biti najmanj 4 m oziroma manj, če je za to pridobljeno soglasje
lastnika ceste.
Odmiki od kategoriziranih državnih in občinskih cest pa
morajo biti v skladu z uredbo o kategorizaciji državnih cest
(Uradni list RS, št. 33/98) in odlokom o občinskih cestah
(Uradne objave, št. 21/99).
Odmiki med objekti morajo biti tolikšni, da še omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo sanitarne in druge
pogoje, vendar ne manj kot znaša obstoječa ali predvidena
maksimalna višina sosednjih objektov.
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Ventilacijske in druge odprtine na proizvodnih (kmetijskih) objektih naj ne bodo orientirane proti bivalnim prostorom ali sosednjem dvorišču.
Odstopanja v odmikih so dopustna, če tako narekuje
sistem zazidave, obstoječa razporeditev in namembnost objektov ter konfiguracija terena in če niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi, oziroma če z manjšim
odmikom soglaša sosed. V strnjeni vrstni zazidavi se novi
objekti locirajo na mejo.
26. člen
Vsak objekt na zaključenem funkcionalnem zemljišču
mora imeti zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o zaščiti
javnih cest.
Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po možnosti za več objektov skupaj skupni priključek.
Večstanovanjski objekti, javni objekti in lokali morajo
imeti glede na svojo dejavnost zadostno število parkirnih
mest.
Pri tem je potrebno upoštevati naslednje kriterije:
dejavnost

število parkirnih mest (PM) na enoto

več stanovanjski objekti
1 PM za stanovanje
poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 netto površine
prodajni prostori
nakupovalni center
1 PM na 30 m2 koristne površine
1 PM na 15 m2 koristne površine
gostinski objekti
1 PM na 8 sedežev
gostišča s prenočišči
1 PM na 2 ležišči
1 PM na 4 sedeže
prireditveni prostori
1 PM na 5 sedežev
bolnišnice
1 PM na 10 postelj + 1 PM na 3 zaposlene
zdravstveni domovi
1 PM na 30 m2 koristne površine
šole, vrtci
1 PM na 2 zaposlena
industrijski obrati
1 PM na 50 m2 neto površine
obrtne delavnice, servisi
1 PM na 2 zaposlena
pokopališča
1 PM na 20 grobov
27. člen
V strnjenih naseljih in zaselkih morajo biti smeri slemen
usklajene z obstoječo zazidavo. Praviloma so smeri slemen
vzporedne s cesto.
Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na funkcijo objekta. Zasaditev naj upošteva domače avtohtone vrste drevja in nizke vegetacije.
28. člen
Parcela ali deli parcele znotraj naselja, zaselka ali za
posamezni objekt je lahko ograjena. Ograja ob ulici ne sme
presegati višine 1,2 m in mora biti postavljena znotraj parcelne meje, ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje v ureditvenih območjih naselij morajo praviloma
biti zelene ali lesene. Ograje ob isti ulici ali cesti morajo biti
oblikovane na enak način.
Ograjo je investitor dolžan postaviti tako, da bo omogočeno redno vzdrževanje ograje z investitorjevega zemljišča.
Postavitev ograje zunaj ureditvenih območij naselij je
dopustna ob zemljiščih, ki jih je potrebno zavarovati, oziroma če je potrebno preprečiti dostop. Višina in izvedba ograje se lahko prilagodi namenu, vendar ne sme presegati
višine 2 m.
Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena
višini sosednjega zemljišča.
Ograja ob cestah in dovoznih poteh mora biti oddaljena
najmanj 1 m od roba cestišča, ali od cestne parcelne meje,
če se ugotovi, da zaradi postavitve ne bo oviran promet oziroma manj, če je za to pridobljeno soglasje lastnika ceste.
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29. člen
Kmetijski objekti za proizvodnjo (hlevi) morajo biti oddaljeni vsaj 15 m od objektov na sosednjih parcelah, v
katerih stalno ali občasno bivajo ljudje.
Gnojne jame in gnojišča morajo biti oddaljena od sosednjih stanovanjskih objektov oziroma objektov, kjer bivajo
ljudje, vsaj 15 m in izvedene po sanitarnih predpisih (nepropustno zaprta). Manjši odmiki so dopustni le v soglasju z
lastniki sosednjih zemljišč.
Posamični komunalni objekti in naprave morajo biti
postavljeni tako, da ne vplivajo negativno na sosednje objekte in okolico.
Začasni objekti in naprave morajo biti postavljeni tako,
da ne vplivajo moteče na sosednje objekte in območja.
Obstoječi vodnjaki se ne smejo zasipati. Odvajanje
odpadnih voda v opuščene vodnjake ni dopustno.
30. člen
Ulična oprema v naseljih in oprema odprtega prostora,
kot so kioski, telefonske govorilnice, postajališča javnega prometa, klopi, smetnjaki in podobno, morata biti za zaokrožen
grajen ali krajinski ambient oblikovani enotno. Objekti morajo
biti razmeščeni tako, da so prilagojeni neposrednim sosednjim
objektom in tipiki odprtega prostora; ter, da ne ovirajo prometa.
Lokacija za postavitev spominskega obeležja mora biti
izbrana tako, da se z njo vsebinsko in oblikovno dopolnjuje
javni prostor. Pri izbiri lokacije lahko sodeluje pristojna strokovna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Začasni objekti in naprave, predvsem večja reklamna
znamenja in turistične ter druge oznake morajo biti postavljeni v prometu združeno in tako, da niso moteči in ne ovirajo
prometa, ter vzdrževanja komunalnih naprav v sozvočju s
tipiko arhitekture in krajine.
Reklame, napisi in informativne table morajo biti oblikovani z značilnimi elementi, pregledni in nemoteči za voznike
in za krajino.
Pogoje za postavitev večjih reklamnih znamenj in turističnih tabel ureja poseben občinski odlok (odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Gornja Radgona
Uradne objave, št. 19/98).
Posamični komunalni objekti in naprave (trafo postaje,
črpalne postaje, sanitarni kioski, vodohrami in pd.) morajo biti
postavljeni nevpadljivo, praviloma v sklopu drugega objekta,
neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
31. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:
– tlorisne oblike in velikosti objektov,
– višinske gabarite,
– obliko in naklon strehe ter kritine,
– odmike med objekti,
– gradbene črte.
Merila in pogoji veljajo za novogradnje in za obstoječe
objekte, ki se preurejajo (prizidave, nadzidave, sanacije itd.).
32. člen
Tlorisna oblika novih stanovanjskih objektov mora biti
podolgovata v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2. Enako
razmerje se mora upoštevati tudi pri gradnji pritiklin. Objekt
ima lahko tudi obliko črte L in U.
Tlorisna oblika objekta mora biti prilagojena velikosti
parcele oziroma velikosti in legi funkcionalnega zemljišča.
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33. člen
V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina individualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati 1 etaže
nad terenom z izrabljenim podstrešjem.
Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodnji ali obrtni dejavnosti in višina stanovanjskih blokov je lahko višja,
vendar le tam, kjer je višina že obstoječih objektov višja in če
tako zahteva funkcija objekta.
34. člen
Vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo morajo
imeti dvokapno streho v naklonu. Enokapne, ustrezno oblikovane so dovoljene le nad prizidanimi pomožnimi objekti in
pritiklinami v smeri slemena osnovnega objekta in z enakim
naklonom kot na osnovnem objektu.
Ravne strehe in strehe z manjšimi nakloni so dopustne
izjemoma le na objektih namenjenih proizvodni dejavnosti
(industrijski objekti), manjših pomožnih objektih, ki so prizidani k osnovnemu objektu (terase) in prizidkih, če tako
narekuje obstoječi objekt.
Naklon strehe mora biti od 35 do 45 stopinj. Kritina
mora biti opečna ali druga v rjavi, črni ali rdeči barvi.
Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico
objekta. Pri obdelavi fasad predvidenih in obstoječih objektov je možno uporabiti vse razpoložljive materiale, vendar
prilagojeno že obstoječim objektom in tipiki.
Dopustna so odstopanja v obliki in naklonu streh ter
kritini v mestu Gornja Radgona in v naseljih Črešnjevci,
Lomanoše, Podgrad, Mele, strnjen del naselja Negova in
Spodnja Ščavnica.
35. člen
Gospodarski objekti na vinorodnih območjih (vinske
kleti, videndi) morajo imeti tloris v razmerju stranic od 1:1,5
do 1:2.
Višina teh objektov ne sme presegati 1,5 etaže nad
terenom (na odprti strani), kletni del mora biti vkopan.
Streha mora biti dvokapna z naklonom 45 stopinj, kritina obvezno opečna. Na svislih so lahko čopi. Smer slemena
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta in praviloma
vzporedna s padcem ali pravokotna na plastnice. Fasade
naj bodo ubito bele barve, okna z naoknicami, leseni deli
temno obarvani.
36. člen
Odstopanja v velikosti objektov so dopustna, če gre za
proizvodni kmetijski objekt. Odstopanja v oblikovanju objektov niso dopustna. Tudi ti objekti morajo biti v skladu s tipiko
in z drugimi objekti.
VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
37. člen
Urejanje prometnega omrežja mora biti izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.
Dovozi in priključki na cestno omrežje morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira promet in da se ne poškoduje
cesta.
Postavitve nadzemnih prometnih, turističnih in drugih
objektov ter gradnja podzemnih naprav v cestnem telesu ali
cestnem pasu je dopustna le s soglasjem upravljalca ceste.
Interni dovozi in dostopi morajo biti navezani na javno
prometno omrežje s skupnim priključkom.
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Dvorišča morajo biti dostopna za urgentni dovoz neposredno s ceste ali posredno preko sosednjih dvorišč, ki
morajo biti prevozna.
Prometne površine in dovozi morajo biti urejeni tako,
da omogočajo dostope invalidnim osebam.
Objekti, ki so locirani v neposredni bližini ceste ali
pločnika oziroma drugega prostora za vožnjo oziroma peš
hojo, morajo na strešni kritini imeti snegobrane.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE, TER ZA UREJANJE ZVEZ
38. člen
Gradnja objektov, dozidave in rekonstrukcije ter adaptacije so možne na komunalno opremljenih zemljiščih.
Vsi objekti se morajo priključiti na obstoječe oziroma
kasneje na novozgrajeno komunalno in energetsko omrežje
in naprave, če to dopušča zmogljivost omrežja in naprav.
Območja urejanja namenjena poselitvi morajo biti
opremljena vsaj z minimalno komunalno opremo, ki obsega
omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, omrežje in
naprave za oskrbo z električno energijo in urejeno zbiranje
in odstranjevanje komunalnih odpadkov.
39. člen
Oskrba z vodo
Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin vode (npr. hlevi), je dopustna le v primeru, da se
predhodno zagotovi ustrezna vodooskrba.
V območjih urejanja, namenjenih poselitvi, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostnih količin
požarne vode in ustreznega pritiska, je potrebno urediti
ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom (če pretoki to dopuščajo), ob pogojih, ki
jih določita pristojna vodnogospodarska služba.
40. člen
Odvajanje odpadnih voda
Vse objekte, ki so priključeni na vodovod je potrebno
priključiti na kanalizacijsko omrežje za odvodnjo odpadne
vode in na čistilno napravo za njeno čiščenje, če je ta
izgrajena.
Do izgradnje kanalizacijskega omrežja se odvajanje odpadnih voda rešuje z ustreznimi individualnimi napravami, ki
zagotavljajo okolju neškodljiv način končne dispozicije (vodotesne greznice brez odtoka).
41. člen
V ureditvenih območjih naselij in zaselkov, kjer se bodo
urejale večje utrjene površine ali gradili objekti večjih dimenzij, se mora urediti odvodnja meteornih odpadnih voda. Odvod se mora urediti ločeno od fekalne kanalizacije in obvezno preko lovilcev maščob v bližnje površinske odvodnike, za
kar je potrebno pridobiti ustrezno soglasje vodnogospodarske organizacije.
42. člen
Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s
kmečkih gospodarstev se ureja individualno v gnojnične
jame in gnojišča.
Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna,
brez odtoka.
Vzporedno z izgradnjo, dogradnjo ali sanacijo kmetijskih proizvodnih objektov – hlevov se mora istočasno zgraditi tudi primerno urejena gnojnična jama ali gnojišče.
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V naseljih, zaselkih in ob posamičnih objektih, kjer so
gnojnične jame in gnojišča neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati.
43. člen
Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki
jih določi upravljalec v svojem soglasju.
V strnjenih naseljih in večjih zaselkih ter pomembnejših
posameznih objektih in površinah se mora v skladu s potrebami urediti javna razsvetljava.
44. člen
Omrežje zvez in kabelski sistemi
Pri posameznih priključkih na PTT omrežje je potrebno
upoštevati pogoje upravljalca, ki jih določi v svojem soglasju.
V vseh naseljih in ostalih naseljenih območjih je dopustna gradnja kabelskih TV in drugih sistemov na podlagi
ustreznih strokovnih podlag.
45. člen
Plinovodno omrežje
Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi izvedbenih načrtov ali posebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz
planskih usmeritev občine.
Pri posegih v varovalnem koridoru obstoječega plinovodnega omrežja je potrebno pridobiti soglasje upravljalca
plinovoda.
46. člen
Zbiranje in odstranjevanje komunalnih in drugih odpadkov
Obvezno je zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v
skladu z ustreznim občinskim odlokom (odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v Občini Gornja Radgona Uradne objave, št. 22/99).
Za zbiranje komunalnih odpadkov se uporabljajo odjemne posode, postavljene na ustrezno oblikovanih mestih.
Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost, v ustrezno
oblikovanih zabojnikih.
Odlaganje posebnih odpadkov je dopustno le s soglasjem ustreznih inšpekcijskih služb na lastnem dvorišču.

IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
47. člen
Kulturna dediščina je na območju občine zavarovana z
odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju občine Gornja Radgona (Uradne objave, št.
2/91).
Naravna dediščina še ni zavarovana.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije se morajo upoštevati varstveni režimi iz prej omenjenega odloka, če gre za
posege na zavarovanih objektih in območjih ali v njihovi
bližini.
Pri posegih na zavarovanih in nezavarovanih objektih in
območjih je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine, Maribor).
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Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana)
so razvidna iz grafičnega dela PUP.
Območja značilnih pogledov na naselja oziroma dele
naselij in dominantne objekte so nezazidljiva, oziroma le
izjemoma ob sodelovanju pristojne službe s področja naravne ali kulturne dediščine. Pri tem so mogoči posegi v gradbeno maso, preseganje gabarita pa ni dopustno.
X. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
48. člen
Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno nekontrolirano odpiranje gramoznic in odvažanje gramoza ali peska. Pri načrtovanju in izvajanju posegov kot so gradbena zemeljska dela je potrebno
upoštevati določila odloka o ravnanju s plodno zemljo pri
izvajanju gradbenih del za območje Občine Gornja Radgona
(Uradne objave, št. 23/89). Za zagotovitev kvalitetnejših
pogojev bivanja in varovanja okolja je potrebno sanirati vse
obstoječe vire onesnaženja kot so:
– divja odlagališča odpadkov,
– nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda,
– prekomerno izpuščanje zračnih emisij,
– nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv,
– nelegalne gramozne jame, peskokope, glinokope,
kamnolome ipd.
Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potrebno upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene vplive na te objekte, ter morebitne vplive na naravo.
Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzročajo
prekomerne emisije negativnih vplivov (hrup, smrad, ipd.)
morajo biti locirani izven stanovanjskih območij, praviloma
na robu naselja.
49. člen
Vse spremembe v krajini, povzročene z gradnjo objektov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kmetijskih
in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z vidika
dolgoročnih posledic na okolje (npr. posek vegetacije, izravnava, preusmeritev ali zajezitev vodotokov ipd.).
Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo
brez ustreznega dovoljenja pristojne službe, niso dovoljeni,
četudi gre za vzdrževalna dela.
50. člen
Varstvo pred hrupom
Pri vseh posegih v prostor, predvsem v bivalnih in
naravnih območjih se morajo upoštevati predpisi s področja
varstva pred hrupom.
Na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) uvrščamo pretežni del
občine v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, razen
območij, ki so označena v grafičnih prilogah, ki so sestavni
del odloka.
Za vse posege, za katere se v lokacijskem postopku
ugotovi ali domneva, da bodo povzročali prekomerno obremenitev s hrupom, se izdela ekspertno mnenje, na podlagi
katerega se določijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo prekomernih vplivov.
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XI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA ZA
OBRAMBO IN ZAŠČITO
51. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse
predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.
V lokacijskem postopku je za vsak poseg, za katerega
to določi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami potrebno definirati osnovne in dodatne vire požarne vode. Definirati je potrebno tudi interventne poti ter
možnost evakuacije v primeru požara.
Interesi in potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnimi dejstvovanji se urejajo skladno
z veljavnimi predpisi za to področje.
XII. KONČNA DOLOČILA
52. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom,
organizacijam in skupnostim na sedežu Občine Gornja Radgona.
53. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
54. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 7/95 in Uradne objave Občine
Gornja Radgona, št. 8/97, 15/98 in 21/99).
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-8/99
Gornja Radgona, dne 29.10.1999
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

4395.

Pravilnik o spremembah in doplnitvah pravilnika
o merilih in kriterijih za sofinanciranje
programov športa v Občini Gornja Radgona

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), 9. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona
na 9. redni seji dne 28. 10. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
merilih in kriterijih za sofinanciranje programov
športa v Občini Gornja Radgona
1. člen
V pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradne objave
Občine Gornja Radgona, Prepih, št. 21/99 in 22/99) se v
4. členu črta 12. točka.
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2. člen
V 5. členu se črta 9. in 10. točka v celoti.
3. člen
V četrtem odstavku 7. člena se doda nova alinea:
– ”stroški preverjanja v 5. in 7. razredu.”.
4. člen
V 8. členu se številka “2.000 SIT” nadomesti s “3.800
SIT”; številka “2.600 SIT” se nadomesti z “3.800 SIT”;
številka “2.400 SIT” se nadomesti z “3.400 SIT”; številka
“1.500 SIT” se nadomesti z “2.200 SIT”.
5. člen
V 9. členu se dodata odstavek:
“Za kategorizirane športnike se dodelijo dodatna sredstva v višini minimalne zajamčene plače.”.
6. člen
V 10. členu se v drugem odstavku številka “60” nadomesti s številko “240”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vzdrževanje športnih objektov se zagotavlja iz sredstev za dejavnost športa.”.
8. člen
16. člen se črta v celoti.
9. člen
V 17. členu se številka “1.200 SIT” nadomesti s številko “1.600 SIT”; številka “1.000 SIT” se nadomesti s številko “1.300 SIT”; številka “1.400 SIT” se nadomesti s številko “1.800 SIT” in se v vseh odstavkih črta besedilo “za leto
1999”.
10. člen
V 18. členu se besedilo “z rastjo življenjskih stroškov”
nadomesti z “odstotno spremembo sredstev za šport za
tekoče leto”.
11. člen
V 20. členu se besedilo “strokovna služba Športne
zveze” nadomesti z “občinska uprava”.
12. člen
V 21. členu se besedilo “strokovna služba Športne
zveze” nadomesti z “občinska uprava”.
13. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek v celoti.
14. člen
Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah meril in kriterijev za sofinanciranje programov začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 650-1/99
Gornja Radgona, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
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VLADA
4396.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
upravljanju z vojaškimi nepremičninami

Na podlagi 21. člena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94), 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) in drugega odstavka 113. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94,
44/97, 87/97 in 13/98 – odl. US) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o
upravljanju z vojaškimi nepremičninami
1. člen
V 3. členu uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami (Uradni list RS, št. 70/95) se drugi odstavek nadomesti
z novim drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma zlasti zaradi
kadrovskih potreb lahko dodeljujejo službena stanovanja tudi
drugim delavcem Ministrstva za obrambo, ki niso pripadniki
stalne sestave Slovenske vojske oziroma ne opravljajo vojaške službe ali službe, ki se v skladu z zakonom organizira po
načelih, ki so predpisana za Slovensko vojsko, vendar le
višjim upravnim delavcem in le v primeru, če se jim službeno
stanovanje ne more dodeliti po predpisih, ki veljajo za druge
delavce državne uprave. Minister za obrambo enkrat letno o
dodelitvi teh stanovanj poroča Vladi Republike Slovenije.
Stanovanjska vprašanja delavcev in funkcionarjev Ministrstva za obrambo, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjih
dveh odstavkov, se rešujejo v skladu s predpisi, ki urejajo
reševanje stanovanjskih vprašanj za delavce v državni upravi
oziroma funkcionarjev.
Minister za obrambo lahko določeno število stanovanj
iz vojaškega stanovanjskega sklada dodeli Generalštabu Slovenske vojske oziroma tistim organizacijskim enotam Ministrstva za obrambo, ki ta stanovanja potrebujejo za opravljanje njihove redne dejavnosti. Ta stanovanja se lahko uporabljajo izključno za izvajanje redne dejavnosti organizacijske enote, ki so ji stanovanja dodeljena.”.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 830-04/99-1
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4397.

Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe
znižane carinske stopnje in stopnje “prosto“

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), v zvezi s 6. in
7. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali
stopnje “prosto“ pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in
26/96) in 21. člena o Vladi Republike Slovenije (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane
carinske stopnje in stopnje “prosto“
1. člen
Priloga k uredbi o določitvi uporabe znižane carinske
stopnje in stopnje “prosto“ (Uradni list RS, št. 85/98 in
61/99) se dopolni tako, da se za tarifno oznako 3920 99
280 doda besedilo, ki se glasi:
“3920 99 530 – – – – membrane za izmenjavo ionov
iz fluoriranega plastičnega
materiala, namenjene za
uporabo v kloroalkalnih
elektrolitskih celicah

prosto“

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/98-3
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4398.

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi
Veterinarskega zavoda Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8 /96), druge
alinee 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
82/94, 21/95 in 16/96) in šestega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 134. seji dne 11. novembra 1999 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o ustanovitvi
Veterinarskega zavoda Slovenije
1. člen
V 7. členu sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda
Slovenije (Uradni list RS, št. 6/95 in 86/99) se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Svet zavoda sestavljajo:
– deset predstavnikov ustanovitelja,
– štirje predstavniki delavcev,
– pet predstavnikov uporabnikov.“.
V petem odstavku se črta besedilo “, in sicer tako, da
ima vsaka območna enota po enega predstavnika“.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Predstavnike uporabnikov imenujejo: Gospodarska
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Veterinarska zbornica in Zveza potrošnikov
Slovenije.“
2. člen
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo
do imenovanja novih članov.
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Novi člani morajo biti imenovani v roku 7 dni po uveljavitvi spremembe sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda
Slovenije.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-04/98-4
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VSEBINA

4350. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13641
4351. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13641
4352. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13641
4353. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13641

4359. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravnotehničnih delavcev, referentov v sodnem registru,
stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na
okrožnih sodiščih
13644
4360. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v
zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
13645
4361. Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez
grajenih ovir
13646
4362. Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju
velike pregrade
13648
4363. Navodilo o vodenju skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce prekrškov in o pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja
13651
4364. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Republiške maturitetne komisije
13654

VLADA

USTAVNO SODIŠČE

4354. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
13641
4396. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
upravljanju z vojaškimi nepremičninami
13710
4397. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe
znižane carinske stopnje in stopnje “prosto“
13710
4355. Sklep o določitvi novih nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
13642
4356. Sklep o dopolnitvi sklepa o organizaciji in delu
javnega zavoda Kobilarna Lipica
13643
4398. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije
13710

4365. Odločba o ugotovitvi, da sklep vlade št.
110-02/97-9 z dne 15. 5. 1997 ni bil v neskladju
z ustavo in zakonom
13654
4366. Odločba o razveljavitvi odloka o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri
Celju
13656

DRŽAVNI ZBOR
4347. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d.
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
za projekt slovenskih avtocest/IV (ZSDSA4)
13629
4348. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame
pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (ZPDSA4)
13630
4349. Zakon o železniškem prometu (ZZelP)
13631

PREDSEDNIK REPUBLIKE

MINISTRSTVA
4357. Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, za katere je obvezen
zdravstveni pregled
13644
4358. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Mislinja
13644

BANKA SLOVENIJE
4367. Sklep o zadnji izdaji blagajniškega zapisa Banke
Slovenije z nakupnim bonom
13658
4368. Sklep o 14. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije v apoenih po 500.000 tolarjev
13659

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4369. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju
investicijskega sklada
13659
4370. Sklep o potrditvi učbenika: Tehnologija urarstva 13660
4371. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1999
13660
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OBČINE

4381. Odlok o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
13669

BELTINCI
4372. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu št. 15/98 o vodooskrbnem sistemu
v Občini Beltinci
13661

OPLOTNICA
4382. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Oplotnica
13673

ČRENŠOVCI
4373. Sprememba statuta Občine Črenšovci

SLOVENJ GRADEC
4383. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih št. 14

13661

13677

DOL PRI LJUBLJANI
4374. Sklep o zmogljivosti javnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani
13661

VOJNIK
4384. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 13681

GORIŠNICA
4375. Odlok o lokacijskem načrtu za nadvoz in pripadajoče ceste železniške proge Pragersko–Središče v Zamušanih
13662
4376. Odlok o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
13663

VRANSKO
4385. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko
13681
4386. Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Stopnik–Jevše v letu 1999 in 2000
13682

4392.
4393.
4394.
4395.

GORNJA RADGONA
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 1999
13701
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načrta “Industrijska cona Gornja Radgona”
13702
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Rdgona
13702
Pravilnik o spremembah in doplnitvah pravilnika
o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov
športa v Občini Gornja Radgona
13709

HRPELJE-KOZINA
4377. Sklep o financiranju političnih strank

13664

KRŠKO
4378. Odlok o doplnitvi odloka o organiziranju Poklicne
gasilske enote Krško
13664
LENART
4379. Sklep o načinu financiranja političnih strank

13665

NOVO MESTO
4380. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje
Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej, dopolnjene 1999/3
13665

ISSN 1318-0576

9 771318 057017

ZAVRČ
4387. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Zavrč
13683
4388. Poslovnik Občinskega sveta občine Zavrč
13685
ZREČE
4389. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti
so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998
13698
4390. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno
obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče
v letu 2000
13699
ŽELEZNIKI
4391. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Železniki
13701

MEDNARODNE POGODBE
88.

Uredba o ratifikaciji Sprememb Dodatkov I in II h
Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prosto živečih
živali
1161

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1999 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za tujino je
55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66,uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si –
Žiro račun 50100-601-273770

