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4480. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Makedoniji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Makedoniji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Makedoniji imenujem Mitjo Štruklja.

Št. 001-09-16/99
Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

memben tudi za mednarodno promocijo Slovenije, pode-
ljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Tomažu Hu-
marju.

Št. 996-01-36/99
Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4482. 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 odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob petdesetletnici delovanja za zasluge in prispevek
pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoju kulturnega življe-
nja podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Posavskemu
muzeju Brežice.

Št. 996-01-37/99
Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4481. 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 odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne alpinistične dosežke, posebej še za prvens-
tveni samostojni vzpon v južni steni Dhaulagirija, ki je po-

PREDSEDNIK REPUBLIKE
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4483. 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 odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem, pedagoškem
in organizacijskem delu, pomembnem za razvoj in uveljavlja-
nje slovenskega veterinarstva, podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije prof. dr. Mi-
lanu Pogačniku.

Št. 996-01-38/99
Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4484. 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 odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno predano delo na področju pravnega si-
stema Republike Slovenije podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Pavletu Sve-
tetu.

Št. 996-01-39/99
Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
4485. Odlok o operativnem programu odvodnje in

čiščenja komunalnih odpadnih voda s
programom projektov vodooskrbe

Na podlagi 49. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o operativnem programu odvodnje in čiščenja

komunalnih odpadnih voda s programom
projektov vodooskrbe

1. člen
S tem odlokom se določi operativni program odvodnje

in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projek-
tov vodooskrbe (v nadaljevanju: operativni program).

2. člen
Operativni program vsebuje naslednje sestavne dele:
– zakonska in programska izhodišča za pripravo ope-

rativnega programa,
– obstoječe stanje in analizo problemov institucijske

organiziranosti na lokalni ravni, izvajanja tehničnih ukrepov,
virov financiranja ter nadzora in informacijske podpore izva-
janja ukrepov,

– cilje na področju institucijske organiziranosti, izved-
be tehničnih ukrepov z ekonomskim vrednotenjem investicij
in nadzorom ter informacijsko podporo izvajanja investicij, ki
jih ta program predvideva.

– seznam prednostnih investicij na področju odvodnje
in čiščenja odpadnih voda s časovnim načrtom izvedbe ter s
stroški in viri financiranja,

– seznam prednostnih investicij vodooskrbe prebivalstva.

3. člen
Za izvedbo operativnega programa se za obdobje od

leta 2000 do 2006 iz državnega proračuna in drugih virov
financiranja predvidoma nameni 91.219 mio SIT.

4. člen
(1) Operativni program je kot priloga sestavni del tega

odloka.
(2) Operativni program vsebuje tudi časovno razporedi-

tev porabe sredstev.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-08/99-1
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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OPERATIVNI PROGRAM ODVODNJE IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
S PROGRAMOM PROJEKTOV VODOOSKRBE

Predgovor

Tako problemi kvalitete kot količine voda, ki jih obravnavamo na pragu 21. stoletja, so bistveno drugačni in bolj zaskrbljujoči
od le-tistih problemov v preteklosti, ki so pred nekaj desetletji pogojevali razvoj pionirskih okoljevarstvenih strategij in
programov. Prvotni pristop, ki je temeljil na lokalnem in parcialnem obravnavanju posameznih vodnih virov s strani posameznih
uporabnikov, tako ne zadovoljuje več niti celovitega varovanja in rabe voda kot tudi ne omogoča sodobnega razvoja
gospodarskih dejavnosti.

Obilje voda, čeprav neenakomerno razporejenih v prostoru in času je ena največjih primerjalnih prednosti Slovenije, kar pa
žal ne moremo potrditi za kvalitativno stanje voda in tudi ne za smotrno rabo vodnih virov. Eden glavnih vzrokov prekomernega
onesnaženja voda so točkovne emisije komunalnih odpadnih voda, ki neposredno ogrožajo površinske vode, posredno pa
tudi podtalne vodne zaloge, namenjene vodooskrbi. Stanje kvalitete površinskih voda in onesnaženosti podtalnih voda s
pesticidi in nitrati po podatkih državnega monitoringa za leto 1997, ki ga izvaja MOP - Hidrometeorološki zavod,
podajajo slike 1, 2 in 3. Za izvajanje celostnega in trajnostnega upravljanja z vodami so odgovorne tako vladne institucije na
državni in lokalni ravni, ki si delijo odgovornost za izvajanje aktivnosti državne politike, kot tudi druge gospodarske in
negospodarske institucije, nevladne organizacije in javnost s skupnim ciljem uskladitve različnih interesov rabe in varovanja
voda.

Na področju vodooskrbe prebivalstva, odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki je v pristojnosti organizacije in izvajanja
lokalne ravni, je povezanost pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti med državno in lokalno ravnijo in med različnimi dejavniki
na vodah na samih ravneh še posebej izpostavljena. Država, oziroma pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, je po zakonu
o varstvu okolja (ZVO) (Uradni list RS, št. 32/93), odgovorna za celostno upravljanje z vodami, v okviru katerega je tudi
komunalna raba voda - vodooskrba prebivalstva, odvodnja in čiščenje odpadnih voda, občine, oziroma lokalni nivo upravljanja,
pa so po ZVO zadolžene za izvajanje te dejavnosti, zato je za uspešno izvajanje vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih
voda nujno sodelovanje med obema nivojema že pri samem strateškem načrtovanju, nadalje pri pripravi ter izvedbi
konkretnih investicij in končno pri upravljanju le-teh.

Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe kot sektorski
program izvajanja I. faze (obdobje 6 let) NPVO v okviru vsebin celostnega upravljanja z vodami določa prednostne
ukrepe s časovnim potekom in finančnim načrtom izvedbe investicij. Pripravili smo ga na pristojnem Ministrstvu za okolje in
prostor v tesnem sodelovanju z vsemi občinami, katerih posamezne investicijske programe navaja prednostna lista.
Konstruktivno sodelovanje predvsem Ministrstva za okolje in prostor in ustreznih občinskih struktur kot tudi vseh ostalih
dejavnikov tako na državnem in lokalnem nivoju, ki so neposredno ali posredno vključeni v izvedbo operativnega programa,
pa bo še posebej nujno za njegovo uspešno realizacijo.

Slika 4 grafično podaja stanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda posameznih območij poselitve (aglomeracij,
določenih v seznamu po Prilogi 2), usklajeno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98), po izvedbi operativnega programa odvodnje in čiščenja komunalnih
odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe. Po izvedenem operativnem programu bo priključenih na kanalsko
omrežje z ustrezno drugo, oziroma tretjo stopnjo čiščenja (na po uredbi določenih občutljivih območjih) pred iztokom v
odvodnike 91 % prebivalstva Republike Slovenije, ki živijo v območjih poselitve, za katere velja uredba.
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1.0. UVOD

Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe  je sektorski
program nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) in je v funkciji operacionalizacije ciljev, to je določitve in časovnega
poteka izvedbe ukrepov (programi in investicije), ki jih na strateškem nivoju podaja NPVO v okviru vsebin celostnega
upravljanja z vodami.

NPVO določa kot enega izmed glavnih strateških ciljev zmanjšanje emisij iz točkovnih virov - komunalnih odpadnih voda,
odpadnih voda industrije in živinorejskih farm. Težišče aktivnosti za dosego tega cilja bo usmerjenih v dogradnjo in sanacijo
obstoječega kanalskega omrežja, izgradnjo komunalnih čistilnih naprav in ustreznih industrijskih čistilnih naprav oziroma
naprav predčiščenja industrijskih odpadnih voda ter odpadnih voda iz živinorejskih farm, kolikor se le-te priključujejo na
javno kanalizacijo. Nujna je tudi izgradnja novih kanalskih omrežij s čistilnimi napravami za naselja, ki še nimajo javnega
omrežja. Na ekološko in gospodarsko specifičnih področjih Republike Slovenije (kras, evtrofikacijska območja, območja s
podzemnimi rezervami pitne vode, naravovarstvena območja, področja s specifičnim turističnim pomenom, ...) se za dosego
zahtevanih kriterijev varovanja teh območij predvideva izvedba tretje stopnje čiščenja odpadnih voda. Ker je značilnost
Slovenije izrazita redka poseljenost, to so aglomeracije z manj kot 2000 prebivalci, ki po sprejeti nacionalni in evropski
zakonodaji niso uvrščene med prednostne naloge, je nujno tudi le-te, predvsem na ekološko in gospodarsko specifičnih
področjih, obravnavati in po strokovni presoji uvrstiti na prednostno listo investicij za zmanjšanje virov onesnaženja.

Poleg investicij pa NPVO narekuje tudi izdelavo ustreznih programov izobraževanja, predvsem na lokalni ravni, ustreznega
monitoringa in ustrezno institucijsko organiziranost na lokalni ravni za pripravo in vodenje projektov celovite vodooskrbe,
odvodnje in čiščenja odpadnih voda v okviru povodij ter kontrolo izvajanja ukrepov. Predvsem na področju vodooskrbe je
poleg izvedbe investicij na vododeficitarnih področjih poudarek na programskih ukrepih, to je na pripravi ustreznih strokovnih
osnov za varovanje virov pitne vode in sanacijskih programov, kjer so viri pitne vode že potencialno ogroženi. Po ZVO
pripravi strokovne osnove za določitev varstvenih pasov virov pitne vode in ustrezne sanacijske programe potencialno
ogroženih vodnih virov v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi Ministrstvo za okolje in prostor.

Operativni program prve faze do leta 2006 bo usmerjen v izgradnjo tistih čistilnih naprav, ki jih pogojujejo zahteve slovenske
zakonodaje in smernice EU, v drugi fazi pa bo po preliminarnih strokovnih ocenah potekala izgradnja čistilnih naprav za
naselja, manjša od 2000 ter naselja med 2000 in 15.000 prebivalcev.

Operativni program prve faze do leta 2006 predvideva tudi celovito reševanje vodooskrbe na vododeficitarnih področjih, v
drugi fazi pa bo potekala dogradnja vodooskrbnih sistemov po EU smernicah, tako da bo na javne vodooskrbne sisteme
priključeno celotno prebivalstvo.

2.0. IZHODIŠČA

2.1. Zakonska izhodišča

Tako izdelavo NPVO kot tudi posameznih sektorskih operativnih programov določa zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93).
Podrobnejše kriterije in usmeritve za izdelavo operativnega programa odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s
programom projektov vodooskrbe podajajo posamezne uredbe o omejevanju emisij v vode in kvaliteti pitne vode. Osnovne
kriterije za pripravo in predvideno časovno izvedbo operativnega programa določa uredba o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) in Drinking Water Directive (80/778/EEC)
z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC).

Prednostno listo ukrepov (programi in investicije) izvedbe operativnega programa pa še dodatno opredeljujejo kriteriji, ki jih
podrobneje določajo:
• poleg Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EC), oziroma uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih

vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) in Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki
(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC), še naslednje uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega
programa za prevzem pravnega reda Evropske unije (National Programme of Adoption of the Acquis Communitaire, MOP
1998):

• Sewage Sludge (86/278/EEC)
• Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC), (91/692/EEC)
• Nitrates Directive (92/43/EEC)
• Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC), (91/692/EEC)
• Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC),

(91/692/EEC)
• Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC)
• Cadmium Discharges (83/513/EEC)
• Other Mercury Discharges (84/156/EEC)
• HCH Discharges (84/491/EEC)
• List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC), (90/415/EEC)
• Habitats Directive (92/43/EEC)
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• Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)
• Fish Water Directive (78/659/EEC)
• Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC),

(90/656/EEC), (91/692/EEC)
• Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC)
• Water Framework Directive (COM/97) 49-final

• podpisane mednarodne konvencije:
• konvencija o zaščiti Mediteranskega morja in protokol o zaščitenih področjih Mediteranskega morja  (Barcelona,

1992)
• konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992)
• konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994)
• konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993)
• konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)
• alpska konvencija (Salzburg, 1991)

• podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami
• z Avstrijo: sporazum o urejanju voda Drave

sporazum o urejanju voda Mure
• z Madžarsko: sporazum o urejanju voda mejnih vodotokov
• z Italijo: sporazum o urejanju reke Soče

sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)
• s Hrvaško: sporazum o urejanju voda

sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

Institucijska organiziranost izvedbe operativnega programa odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom
projektov vodooskrbe upošteva določila zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95 in 26/97) in ostalih uredb ter pravilnikov na tem področju.

2.2. Programska izhodišča

• Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, obenem
pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih
dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog.

• Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:
• politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, ekonomskih in socialnih

faktorjev prostora
• regionalizacijo po povodjih
• zaščito kvalitete količine in dinamike voda

• Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo proces kooperacije
in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.

• Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, načrtovanje ukrepov po
posameznih povodjih pa omogoča:

• trajnostni razvoj varstva in rabe voda;
• preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoložljive samočistilne

sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov;
• preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe rabe in bilance

voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe
voda;

• upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah;
• učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike.

• Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo in strategijo, institucije na nacionalni in lokalni ravni
upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo.

Programska izhodišča podajajo naslednje strategije in programe:
• nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998
• National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1988
• CRP V2-9139-97: Varstvo voda, zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998
• DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998
• GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998
• načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, Ekonomska fakulteta,

dr. Mojmir Mrak, 1998
• priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and Sustainable Use of

Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995
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3.0. OBSTOJEČE STANJE IN ANALIZA PROBLEMOV

Podrobneje obstoječe stanje z analizo količin in kvalitete voda v Republiki Sloveniji podaja vsakoletno Poročilo o stanju
okolja, Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe pa
povzema izhodišča (stanje z analizo problemov), ki glede na zastavljene cilje, povzete po nacionalnem programu varstva
okolja, podpirajo ukrepe (programe, investicije) izvedbe NPVO.

Pretežni del površinskih vodotokov je prekomerno onesnaženih, pri čemer se onesnaževanje širi v povirja rek in v zadnjem
obdobju se slabša tudi kakovost podtalnice. Pomembni delež slabšanju kvalitete voda prispevajo odpadne vode iz točkovnih
virov, to so komunalni viri in industrija. Med razpršenimi viri onesnaževanja voda je potrebno posebej navesti intenzivno
kmetijstvo, del industrije, promet ter razpršeno poselitev z neurejenim odvajanjem odpadnih voda. Kmetijstvo je odgovorno
za pretežni del onesnaževanja podtalnic, in sicer z nitrati, fosfati in pesticidi (problematično predvsem zaradi intenzivnega
poljedelstva v SV Sloveniji) ter organskimi snovmi in amonijevimi spojinami iz živinorejskih farm. Industrija nosi največji del
odgovornosti za onesnaževanje s težkimi kovinami (tudi promet), fenoli in organskimi topili.

Vodooskrba je vezana v večjem delu Slovenije na podtalne zaloge, ki količinsko in kvalitativno (z izjemo Dravskega polja, kjer
so zaradi intenzivne kmetijske proizvodnje presežene mejne vrednosti za pesticide in nitrate) pokriva potrebe in zadovoljuje
kvaliteto tako za oskrbo prebivalstva s pitno vodo kot ostale dejavnosti. Glede zadostnih količin vodnih virov za vodooskrbo
pa so v Sloveniji vododefiticitarna (predvsem v sušnih mesecih) naslednja področja, povodje obalnega morja s priobalnim
krasom, povodje Kolpe-Bela krajina, v povodju Soče področje Trnovsko-Banjške planote, v povodju Ljubljanice-Save redko
poseljeno področje Krvavca in redko poseljena področja Zasavja in v povodju Spodnje Save podpovodju Sotle področje
Kozjanskega, podpovodje Savinje-Pake ter redko poseljena področja Posavja (Sevnica, Krško, Brežice).

3.1. Stanje institucijske organiziranosti na lokalni ravni

Komunalne dejavnosti zagotavljajo in zadovoljujejo temeljne materialne pogoje življenja in dela v naseljih. To z drugimi
besedami pomeni, da imajo komunalne dejavnosti svojstvene značilnosti, ki deloma izhajajo iz dejstva, da so vezane na
naselja. Prostorske in siceršnje raznolikosti naselij in njihove frekvenčne distribucije ter ostale značilnosti poselitve v
Sloveniji močno vplivajo na obseg in strukturo komunalne potrošnje in tudi na organizacijo dejavnosti. Tako so komunalne
dejavnosti razmeroma heterogene v več pogledih: po številu dejavnosti, ki se izvajajo na posameznih območjih, po obsegu
proizvodov in storitev, koncentraciji in razpršenosti omrežij, objektov in naprav, po oblikah organiziranosti dejavnosti in
nenazadnje po virih in obsegu financiranja. Vodooskrba, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
niso nikakršna izjema. Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda  pa je še bolj kot pri ostalih
oskrbovalnih sistemih značilna neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, ki je še dodatno pogojena s
topografskimi danostmi.

Odvajanje odpadne vode oziroma upravljanje s kanalizacijskimi sistemi opravlja v Sloveniji 53 podjetij od tega pa 33 opravlja
tudi dejavnost čiščenja odpadnih voda (upravlja tudi s čistilno napravo). Ta podjetja izvajajo te dejavnosti tudi izven občine v
kateri imajo sedež oziroma v sosednjih občinah. Takih podjetij je pri odvajanju odpadne in padavinske vode 39, pri čiščenju
odpadne vode pa 22.
To dejavnost v nekaterih občinah opravljajo tudi režijski obrati. Teh je za čiščenje odpadnih voda 4, za odvajanje pa 2
režijska obrata. V dveh primerih je kanalizacija v upravljanju krajevne skupnosti, od teh dveh pa ena krajevna skupnost
upravlja tudi s čistilno napravo.

V Sloveniji je, tudi zaradi naravnih danosti (relief) in specifičnega vzorca poselitve, razmeroma veliko število kanalizacijskih
sistemov, od katerih jih je le nekaj zaključeno s čistilno napravo. Z njimi upravlja  59 upravljavcev (podjetij, režijskih obratov,
krajevnih skupnosti). Skupna dolžina omrežja je 3973 km, od tega primarnega omrežja 736 km ter sekundarnega omrežja
3237 km, ter 12.336 priključki. Tako v povprečju en upravljavec v Sloveniji upravlja s 76 km omrežja, od tega primar 12 km,
sekundar 55 km ter 209 priključki in oskrbuje 16.000 prebivalcev. Opravka imamo z razmeroma majhnimi kanalizacijskimi
sistemi. Tudi pri zbiranju, odvodu in dispoziciji odpadne ter meteorne vode je veliko primerov, da posamezna komunalna
podjetja upravljajo z več kot enim sistemom.

3.2. Stanje izvajanja tehničnih ukrepov (programi, investicije)

Stanje in identifikacija problemov na področju zbiranja in čiščenja odpadnih voda iz naselij:
• le 53 % prebivalcev je priključenih na javno kanalsko omrežje
• kanalska omrežja niso vodotesna - prihaja do disperznega onesnaženja podtalnic
• le 30 % prebivalcev je priključenih na čistilne naprave in le 15 % odpadnih voda se čisti biološko
• kanalski sistemi nimajo zagotovljene potrebne protipoplavne varnosti glede na vdor vode iz odvodnika, poseben problem

je dotok tujih (zalednih) voda v kanalizacijo
• ozko lokalno in sektorsko gledanje na probleme zbiranja in čiščenja odpadnih voda
• prisotnost akutne evtrofikacije naravnih in umetnih jezer in latentne evtrofikacije vodotokov, ki preti pri gradnji akumulacij

na vodotokih
• pomanjkanje celovitega pristopa k zmanjševanju virov onesnaževanja in sodelovanja različnih sektorjev (industrija,

kmetijstvo z živinorejskimi farmami, ...)
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Stanje in identifikacija problemov na področju varovanja virov pitne vode:
• pomanjkanje pitne vode v sušnih obdobjih leta na vododeficitarnih področjih
• velike izgube vode iz slabo vzdrževanih vodovodnih omrežij - zmanjšanje izgub na ekonomsko sprejemljivo mero pogosto

pomeni dodatni vodni vir
• zaščita vodnih virov: več kot polovica javnih vodovodov nima določenih varstvenih con vodnih virov z ustreznimi režimi

dejavnosti in ne izvaja kontrole na teh conah
• kvaliteta pitne vode: kvaliteta podtalnice in izvirov se ne izboljšuje, najbolj ogroženi so kraški izviri. Poleg kemijskega je

prisotno tudi mikrobiološko onesnaženje. Kraški izviri se občasno skalijo, ker je samočistilna sposobnost kraške
podtalnice neprimerno manjša od podtalnice v naplavinah

• zagotavljanje stalnih in ustreznih meritev v vodozbirnih področjih
• vodooskrba je osredotočena le na podzemne vire (podtalnice, izviri), ne izkorišča pa površinskih voda, predvsem za

predelavo za rabo v industrijskih dejavnostih

Stanje vodooskrbe prebivalstva

88 % prebivalstva prikljuèenih 

na javne vodooskrbne sisteme

22 % prebivalstva 

z neurejeno vodooskrbo

Stanje odvodnje in èi�èenja komunalnih odpadnih voda

47 % prebivalcev 

prikljuèenih na greznice23 % prebivalcev prikljuèenih 

na kanalsko omre�je brez èi�èenja

15 % prebivalcev prikljuèenih 

na kanalsko omre�je 

z mehanskim èi�èenjem

15 % prebivalcev prikljuèenih 

na kanalsko omre�je 

z biolo�kim èi�èenjem
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3.3. Viri financiranja

Razpoložljivi finančni viri za izvajanje programov in investicij vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda so naslednji:
• sredstva državnega proračuna namenjena izgradnji komunalne infrastrukture
• taksa za obremenjevanje voda, kot del namenskih sredstev državnega proračuna za izgradnjo investicijskih projektov

zmanjševanja onesnaženja iz komunalnih virov
• sredstva občinskih proračunov, vključno s posojili Ekološko-razvojnega sklada (nekomercialni krediti po kriterijih izbranih

prioritet v nacionalnem programu varstva okolja)
• dolgoročne ekološke rezervacije, ki so jih podjetja v skladu z zakonom o privatizaciji rezervirala za sanacijo problemov

varstva okolja
• nepovratna sredstva EU namenjena pridruženim članicam za implementacijo evropske zakonodaje:

• program PHARE Cross Border Cooperation (CBC)
• program PHARE Large Scale Infrastructure Facility (LSIF)
• program PHARE National programme
• sredstva predstrukturnih skladov od leta 2000 (sklad ISPA namenjen infrastrukturnim projektom večjih

investicijskih vrednosti )
• vlaganja privatnega sektorja: najpogosteje s koncesijsko pogodbo, posebno na področju čiščenja odpadnih voda, kar

omogoča kvalitetnejšo storitev ter stroškovno ugodnejšo rešitev (B.O.T. modeli)

Proračunska sredstva vključujejo sredstva namenjena izgradnji komunalne infrastrukture - projekte odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter oskrbe s pitno vodo, PP 5739, v skladu z državnim programom za prevzem
pravnega reda EU.

V skladu z zakonskimi predpisi je davčni zavezanec iz naslova takse za obremenjevanje vode opravičen do plačila omenjene
takse, če predloži investicijski program in sredstva investira v projekte odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Tako zbrana
sredstva predstavljajo pomemben neposredni vir financiranja infrastrukturnih objektov na področju varstva voda.

Evropska komisija je preko programa PHARE že od leta 1994 sofinancirala izvedbo infrastrukturnih investicijskih projektov
na področju varstva okolja, sicer manjših investicijskih vrednosti, z letom 1998 pa je programe razširila na LSIF program,
katerega nepovratna sredstva so namenjena za implementacijo evropske okoljske zakonodaje na področju vodooskrbe,
odvodnje in čiščenja odpadnih voda. Za obdobje od leta 2000 do 2006 je Evropska komisija namenila pridruženim
članicam nepovratna sredstva preko programa ISPA (Instrument for Structural Policies for Preaccession).

Projekti, ki bodo kandidirali tako na nepovratna sredstva državnega proračuna, kakor tudi kredite Ekosklada ter
sredstva tujih donacij ali kreditov multilateralnih kreditorjev morajo izkazati vsebine implementacije posameznih
smernic evropske zakonodaje, hkrati pa morajo biti uvrščeni na prednostno listo nacionalnega programa varstva
okolja, oziroma ustreznih sektorskih operativnih programov varstva okolja, kot je operativni program odvodnje in
čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe.

Pomanjkanje finančnih sredstev se kaže tako za izvajanje novih investicij, kot tudi za tekoče vzdrževanje in obratovanje že
izvedenih investicij. Izpostaviti velja naslednje probleme obstoječega stanja možnih virov financiranja:
• cene komunalnih storitev se še vedno ne formirajo na način, ki je uveljavljen v EU, čeprav je z ustreznim odlokom o

oblikovanju cen storjen odmik od togega administrativnega določanja cen na državni ravni;
• iz naslova onesnaževalcev ni zagotovljenega stabilnega sistemskega vira sredstev;
• internalizacija eksternih stroškov onesnaževanja je prepočasna;
• občine so omejene pri najemanju kreditov na višino 10% občinskega proračuna

3.4. Stanje nadzora in informacijske podpore izvajanja ukrepov

Nezadostno razvit sistem nadzora ukrepov za doseganje ciljev celovite vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki
obsega celoten spekter instrumentov od zagotavljanja učinkovite institucionalne ureditve, zakonodaje in informacijskega
sistema je osnovni vzrok premajhne učinkovitosti sedanje politike izvajanja že sprejetih zakonov, uredb in strateških
programov. Glavni problem učinkovitosti nadzora okoljevarstvene inšpekcije je glede na z ZVO določene pristojnosti
skromna kadrovska zasedba, ki zadovoljivo obvladuje le največje onesnaževalce.

Z ZVO so podane pravne podlage za vzpostavitev ISVO, in sicer v 69. (monitoringi), 73. (ISVO), in 74. členu (statistika).
Bazične podatkovne zbirke, kot so osnovne evidence, registri in katastri so najpomembnejši del informacijskih sistemov in
zaradi njih se le-ti gradijo.

Osnovni namen teh zbirk je, da služijo kot osnova za ugotavljanje stanja in trendov izvajanja zmanjševanja emisijskih virov
onesnaženja. Drugi namen pa je zagotoviti relevantne podatke za podporo procesom odločanja, pripravi in nadzoru izvajanja
celovitih programov sanacij na lokalni ravni, to je izvajanja predvidenih ukrepov (programov, investicij) operativnega programa.
Nadalje pa so te zbirke podatkov osnova za izdelavo okoljskih statistik in analiz za potrebe najrazličnejšega publiciranja in
drugih elektronskih oblik obveščanja (npr. prek globalnega omrežja Internet) ter sporočanja javnosti.

Glavni problem so neurejene, predvsem pa neažurirane podatkovne baze o stanju onesnaževalcev (stanje in kapacitete
infrastrukturnih objektov, pripravljenost projektov za izvedbo, lokalni programi, ...) in stanju izvajanja sanacijskih programov.
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4.0. CILJI OPERATIVNEGA PROGRAMA

4.1. Krepitev institucijske organiziranosti na lokalni ravni

V organizacijskem in upravljavskem pomenu osnovne komunalne dejavnosti je zatečeno stanje sila neugodno. Manjše
sisteme bo potrebno združevati v večje - vsaj v upravljavskem in organizacijskem pomenu - tam kjer objektivne danosti to
dopuščajo pa tudi v fizičnem zaokroževanju sistemov v funkcionalno in prostorsko enotne sisteme, kar bi se posledično
odrazilo v racionalnosti izvajanja teh služb z ugodnimi vplivi na končno ceno teh storitev ter lažje formiranje sredstev za nove
investicije.

Nakopičene probleme bo možno ublažiti in jih učinkoviteje reševati tudi z naslednjimi ukrepi:
• koordinirano načrtovanje in nadzor izvedbe investicij sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda med

upravnimi in strokovnimi institucijami na državni in lokalni ravni;
• koordinirano načrtovanje, izvedba in upravljanje investicij sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda

med upravnimi institucijami (občinami) in javnimi komunalnimi podjetji na lokalni ravni v okviru posameznih povodij;
• koordinirano načrtovanje investicij sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda s prostorskim načrtovanjem

in z načrti upravljanja z vodami v okviru povodja;
• spodbujanje in strokovna pomoč pri pripravi investicijskih programov za izgradnjo sistemov vodooskrbe, odvodnje in

čiščenja odpadnih voda za pridobitev nacionalnih in tujih finančnih pomoči;
• redni nadzor in vzdrževanje sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda s strani upravljavcev;
• poleg vodenja in nadzora postopkov čiščenja in odvajanja odpadnih voda je treba največ pozornosti posvetiti šolanju

operaterjev, kajti to je zelo pomemben nestrukturni ukrep za izboljšanje rezultatov čiščenja in optimalno izrabo čistilnih
naprav, posebno za srednje in male naprave, kot tudi za kanalizacijske sisteme.

4.2. Izvedba tehničnih ukrepov (programi in investicije)

4.2.1. Postavitev kriterijev za izvedbo tehničnih ukrepov (programi investicije) odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih
voda  in celovite vodooskrbe v okviru povodij

Težišče aktivnosti, ki jih narekuje operativni program, je usmerjeno v izvedbo tehničnih ukrepov (programov, investicij) za
zmanjšanje emisij iz komunalnih virov onesnaženja v vode in obenem varovanje tako kvalitete kot količin voda, namenjenih za
pitno vodo ter za vodooskrbo prebivalstva na vododeficitarnih področjih. Pri določitvi vrste in časovnega poteka izvajanja
ukrepov je pomemben celostni pristop reševanja problemov onesnaženja in varovanja voda na področju povodja. Zato je
poleg osnovnih kriterijev, ki jih določata uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) in Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC),
(91/692/EEC), potrebno postaviti še ostale kriterije, ki jih opredeljujejo zakonska in programska izhodišča (veljavna
nacionalna zakonodaja, EU smernice, sprejeti nacionalni programi in podpisani mednarodni sporazumi).

Jasna postavitev in hkratno upoštevanje vseh kriterijev, opredeljenih z zakonskimi in programskimi izhodišči (pog. 2.0.),
omogoča celostni pristop vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda v okviru posameznih povodij kot zaključenih
ekoloških enot, to je uvajanje optimalne rabe in varstva vodnih količin in varovanja kvalitete vodnega bogastva, ki upošteva
delovanje vodnih ekosistemov in nezamenljivost ter omejenost vodnih zalog, s poudarkom na varovanju zalog pitne vode in
ekološkega ravnotežja povodja.

Postavitev in obrazložitev kriterijev, ki določajo prednostno listo ukrepov (programov, investicij)

1. Kriteriji po uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in
90/98), oziroma Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EC) določajo:

⇒ sanacijo virov onesnaženja z izgradnjo kanalizacije v aglomeracijah:
∗ na občutljivih območjih z več kot 10.000 PE do konca leta 2008
∗ z več kot 15.000 PE do konca leta 2010
∗ med 2000 PE in 15.000 PE do konca leta 2015

⇒ sanacijo virov onesnaženja z izgradnjo druge stopnje čiščenja (biološko čiščenje) v aglomeracijah:
∗ z več kot 15.000 PE do konca leta 2010
∗ med 10.000 PE in 15.000 PE do konca leta 2015
∗ na občutljivih območjih med 2.000 PE in 10.000 PE do konca leta 2015
∗ med 2000 PE in 10.000 PE do konca leta 2017

⇒ sanacijo virov onesnaženja z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija) v aglomeracijah na
občutljivih območjih:

∗ z več kot 10.000 PE do konca leta 2008
∗ z manj kot 2000 PE do konca leta 2015
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2. Kriteriji po zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), oziroma Drinking Water (80/778/EEC) dodatki
(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC), Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC), (91/692/EEC)
in Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC), (90/656/EEC),
(91/692/EEC) določajo prednostno:

⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija), ki se
izlivajo v površinske vodotoke na področju virov pitne vode

⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija, ustrezno
kemijsko čiščenje nevarnih substanc po naslednjih smernicah EU: Dangerous Substances to the Aquatic
Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC), (91/692/EEC), Mercury Discharges from Chlor-alkali
Industries (82/176/EEC) Cadmium Discharges (83/513/EEC), Other Mercury Discharges (84/156/EEC),
HCH Discharges (84/491/EEC), List on Substances (86/280/EEC), dodatki (88/347/EEC), (90/415/EEC)),
ki se izlivajo v površinske vodotoke namenjene za rabo za vodooskrbo

⇒ zagotavljanje ustreznih količin pitne vode za vodooskrbo prebivalstva in ostalo rabo

3. Kriteriji po uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in
90/98), oziroma Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EC) z dodatnim upoštevanjem Nitrates Directive
(92/43/EEC) določajo prednostno:

⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija), kolikor
se odpadne vode izlivajo v zajezene površinske vode, ustja rek, ki se izlivajo v obalno morje ali v druge
površinske vode, kjer je mogoče ugotoviti ali pričakovati evtrofikacijo

4. Kriteriji po zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), oziroma Habitats Directive (92/43/EEC), Shellfish
Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC) in Fish Water Directive (78/659/EEC) določajo prednostno:

⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja na posebej zaščitenih področij (močvirja,
področja z biološko raznolikostjo vrst)

5. Kriteriji po zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), oziroma Bathing Water (76/160/EEC) dodatek
(90/656/EEC) določajo prednostno:

⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja na področjih namenjenih za kopalne
vode

6. Kriteriji celostnega upravljanja z vodami na povodju, oziroma Water Framework Directive (COM/97) 49-final določajo
prednostno:

⇒ celostno reševanje vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda na širšem področju več lokalnih skupnosti
v okviru povodja

⇒ celostno reševanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda različnih virov onesnaženja (komunalni viri, industrija,
viri iz živalskih farm, ...)

7. Kriteriji po podpisanih mednarodnih konvencijah in meddržavnih sporazumih določajo prednostno:
⇒ sanacijo virov onesnaženja s prekomejnim vplivom
⇒ optimalno rabo voda prekomejnih vodonosnikov za različne namene vodooskrbe

8. Kriteriji časovne izvedljivosti določajo prednostno:
⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij in izgradnjo celovitih sistemov vodooskrbe prebivalstva, ki imajo že

pripravljene programe in ustrezno investicijsko-projektno dokumentacijo za izvajanje ukrepov

Hkratno upoštevanje vseh navedenih kriterijev v okviru posameznih povodij kot zaključenih ekoloških enot določa prednostna
področja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja in optimalno vodooskrbo prebivalstva
v smislu celostnega ravnanja z vodami na lokalni ravni. Stopnja občutljivosti, oziroma potencialne ogroženosti področij v
okviru posameznih povodij, opredeljena po navedenih kriterijih, je merilo za določitev tako prednostnih področij kot tudi
časovnega poteka izvajanja posameznih ukrepov (programov, investicij) na le-teh.
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Razvrstitev področij vodotokov z obravnavanimi kriteriji po stopnjah občutljivosti, oziroma potencialne ogroženosti:

OBČUTJIVA PODROČJA (OGROŽENA PODROČJA)

Evtrofikacijska področja (vsa naravna jezera, obalno morje) (1., 3., 6., 7.)

Področja vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni in kraški vodonosniki) (1., 2., 6.)

Močvirja, področja z biološko raznolikostjo vrst (1., 4., 6., 7.)

Področja vodotokov, ki so določena za kopalne vode (1., 5., 6.)

POTENCIALNO OBČUTLJIVA (OGROŽENA) PODROČJA

Prodročja, kjer je pričakovati evtrofikacijo (umetne zajezitve) (1., 3., 6., 7.)

Mejni vodotoki (1., 6., 7.)

Področja z intenzivno industrijsko in kmetijsko (živalske farme) proizvodnjo (1., 2., 3., 6.)

Vodotoki z malo vodnatostjo (malo samočistilno sposobnostjo) (1., 6.)

NEOBČUTLJIVA  (NEOGROŽENA) PODROČJA

Vodotoki z veliko vodnatostjo (veliko samočistilno sposobnostjo) (1., 6., 7.)

4.2.2. Določitev ukrepov (programov in investicij) za zmanjšanje emisij v vode in optimalno rabo vodnih virov za vodooskrbo
v okviru povodij

4.2.2.1. Programski ukrepi

• priprava celovitih programov zmanjševanja emisij iz komunalnih virov onesnaženja in optimalne rabe vodnih virov za
vodooskrbo na področju večih lokalnih skupnosti v okviru povodja

• priprava strokovnih osnov za določitev varstvenih con varovanja virov pitne vode
• priprava sanacijskih programov potencialno ogroženih vodnih virov (podtalnic Dravskega polja, Ptujskega polja, Murskega

polja, Apaškega polja, Sorškega polja, Celjskega polja, Krško-Brežiškega polja)
• nastavitev tehničnih parametrov onesnaževalcev za vodenje katastra
• izobraževanje upravljavcev in vzdrževalcev komunalnih sistemov in naprav na področju priprave, vodenja, nadzora in

vzdrževanja investicij

4.2.2.2. Izvedba investicij - določitev prednostne liste investicij za obdobje 6 let

• priprava ustrezne projektno-investicijske dokumentacije za izvedbo investicij:
• obnove in dogradnje kanalskega omrežja
• dogradnje in novogradnje komunalnih čistilnih naprav
• sanacije greznic
• obnove in dogradnje vodooskrbnih sistemov na vododeficitarnih področjih

• izvedba investicij po prednostni listi

• upravljanje in vzdrževanje investicij

Hkratno upoštevanje vseh navedenih kriterijev (pog. 4.2.1.) v okviru posameznih povodij določa stopnjo občutljivosti,
oziroma potencialne ogroženosti posameznih področij, ki je merilo za določitev tako prednostnih področij kot tudi časovnega
poteka izvajanja posameznih investicij na le-teh.
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POVODJE SAVE
Podpovodje - Sava Gorenjska
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Skupni program investicij Bohinj, Bohinjska Bistrica,
Bled in Radovljica (Sava Bohinjka) obsega:
• dogradnjo kanalskega omre�ja
• izgradnjo kolektorja Bled–Radovljica
• izgradnjo CÈN Bohinjska Bistrica-11.000 PE
• izgradnjo CÈN Radovljica-30.000 PE

Obèutljivo (ogro�eno) podroèje po kriterijih 1, 3, 4, 5,
6:
• uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• evtrofikacijsko podroèje - naravna jezera
• kopalne vode (Bohinj, Bled)
• naravno zašèiteno podroèje Nacionalnega

Triglavksega parka (Bohinj)
• program investicij uvaja celostno urejanje odvodnje in

èi�èenja odpadnih voda na povodju Save Bohinjke
• pripravljena zasnova investicijskega programa za

sofinanciranje z EU ISPA programom 2001
Program investicij Kranjska Gora (Sava Dolinka)
obsega:
• izgradnjo sekundarnega kanalskega sistema
• izgradnjo glavnega kolektorja
• izgradnjo CÈN Kranjska Gora - 6500 PE

(v izgradnji)

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 4 :
• uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• naravno zašèiteno podroèje Nacionalnega
Triglavskega parka

• podroèje s turistièno dejavnostjo
• investicija se �e izvaja s sofinanciranjem EU PHARE

LSIF programom 1999
Program investicij Tr�iè (Tr�i�ka Bistrica - Sava
Dolinka) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Tr�iè - 20.000 PE

Neobèutljivo (neogro�eno) podroèje, prednostno
izgradnjo pa utemeljuje kriterij 1 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

POVODJE SAVE
Podpovodje – Ljubljanica-Sava
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Program investicij vodooskrbe podroèja Krvavca
obsega:
• vkljuèitev ustreznih vodnih virov
• dogradnjo vodooskrbnega sistema Krvavec

Vododeficitarno podro èje po kriterijih 2, 6, 8 :
• Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki

(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)

Program investicij Ljubljana (Sava) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Ljubljana � 420.000 PE

Obèutljivo (ogro�eno) podroèje po kriterijih 1, 2 :
• uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• podroèje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni
podzemni vodonosnik - podtalnica Ljubljanskega
polja)

Program investicij Vrhnika (Ljubljanica-Sava) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Vrhnika 20.000 PE

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 4 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• varovanje zašèitenega podroèja reke Ljubljanice
Skupni program investicij Litija, Zagorje, Trbovlje in
Hrastnik (Sava) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Litija - 19.000 PE
• izgradnja CÈN Zagorje - 17.000 PE
• izgradnja CÈN Trbovlje - 18.000 PE
• izgradnja CÈN Hrastnik - 11.000 PE
• dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih

podroèij Zasavja

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 3, 6  in vododeficitarno podro èje po
kriterijih 2, 6 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki
(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)

• potencialno evtrofikacijsko podroèje - umetne
zajezitve bodoèe Savske verige hidroelektrarn

• program investicij uvaja celostno urejanje
vodooskrbe, odvodnje in èi�èenja odpadnih voda na
delu povodja Ljubljanice-Save

• pripravljena zasnova investicijskega programa za
sofinanciranje z EU ISPA programom 2002
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POVODJE SAVE
Podpovodje – Spodnja Sava
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Skupni program investicij Šoštanj in Velenje
(Paka-Savinja-Sava) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• dogradnja CÈN Velenje - 50.000 PE
• dogradnja vodooskrbnega sistema Šaleške doline

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 2, 6, in vododeficitarno podro èje po
kriterijih 2, 6, 8 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki
(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)

• hkratno èi�èenje odpadnih voda rudarske dejavnosti
• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe, odvodnje in èi�èenja odpa. voda
• pripravljena zasnova investicijskega programa za

sofinanciranje z EU ISPA programom 2001
Program investicij Celje (Savinja-Sava) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Celje - 70.000 PE

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 2 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• podroèje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni
podzemni vodonosnik - podtalnica Celjskega polja)

• pripravljena zasnova investicijskega programa za
sofinanciranje z EU ISPA programom 2000

Program investicij Sevnica (Sava) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Sevnica -10.000 PE
• dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih

podroèij

Krško (Sava) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Kr�ko - 20.000 PE
• izgradnja èistilnih naprav naselij na lokaciji

podtalnice Krško-Bre�i�kega polja
• sanacija èrpali�è za vodooskrbo
• dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih

podroèij

Bre�ice (Sava) obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Bre�ice - 10.000 PE
• dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih

podroèij

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 2, 3, 6, 7 in vododeficitarno podro èje po
kriterijih 2, 6, 8 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki
(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)

• potencialno evtrofikacijsko podroèje - umetne
zajezitve bodoèe Savske verige hidroelektrarn

• podroèje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni
podzemni vodonosnik - podtalnica Krško-Bre�i�kega
polja)

• zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim
vplivom (mejno podroèje)

• program investicij uvaja celostno urejanje
vodooskrbe, odvodnje in èi�èenja odpa. voda

• pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega
programa za sofinanciranje z EU ISPA programom
2000
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POVODJE SAVE
Podpovodje – Sotla
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Skupni program investicij v vodooskrbo na podroèju
Kozjanskega obsega:
• dogradnja celovitega vodooskrbnega sistema

Vododeficitarno podro èje po kriterijih 2, 6:
• Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki

(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)
• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe na povodju
Program investicij Rogaška Slatina  (Sotla-Sava)
obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Roga�ka Slatina - 12.000 PE

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 3, 7 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• potencialno evtrofikacijsko podroèje - umetne
zajezitve Vonarsko jezero

• zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim
vplivom (mejno podroèje)

• pripravljena zasnova posameznih investicijskih
programov

POVODJE KOLPE
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Skupni program investicij v vodooskrbo Bele krajine
obsega:
• investicijo v dodatni vodni vir za vodooskrbo
• izgradnjo vodooskrbnega sistema

 Vododeficitarno podro èje po kriteri jih 2, 6  :
• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe na povodju
• Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki

(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)
• pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega

programa za vodooskrbo s sofinanciranjem PHARE
NP 1999

POVODJE MURE
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Program investicij Murska Sobota obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• dogradnja CÈN Murska Sobota - 45.000 PE

Obèutljivo podroèje po kriterijih 1, 2 :
• uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• podroèje vodnih virov za vodooskrbo (podzemni
vodonosnik - Mursko polje)

Program investicij Lendava s prikljuèitvijo odpadnih
voda tovarne Lek obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Lendava - 45.000 PE

Obèutljivo podroèje po kriterijih 1, 2 :
• uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• podroèje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni
podzemni vodonosnik - podtalnica Murskega polja)

• hkratno èi�èenje odpadnih voda industrije
• pripravljena zasnova investicijskega programa za

sofinanciranje s privatnim kapitalom tovarne Lek
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POVODJE DRAVE
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Program investicij Maribor obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Maribor - 200.000 PE (v izgradnji)

Obèutljivo (ogro�eno) podroèje po kriterijih 1, 2 :
• uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t.
35/96)

• podroèje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni
podzemni vodonosnik - podtalnica Vrbanjskega
platoja)

• investicija se �e izvaja s sofinanciranjem PHARE
LSIF programom 1998

Program investicij Dravograd, Mislinja in Slovenj Gradec
obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Dravograd - 9.000 PE
• izgradnja CÈN Mislinja - 2.500 PE
• izgradnja CÈN Slovenj Gradec - 20.000 PE

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 3, 5, 6 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• zmanjševanje emisij v vodotoke z majhno
samoèistilno sposobnostjo (Mislinja)

• zagotavljanje kvalitete voda za kopalne vode
• program investicij uvaja celostno urejanje odvodnje

in èi�èenja odpadnih voda na povodju
• pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega

programa za CÈN Dravograd in Mislinja in
investicijski program za CÈN Slovenj Gradec za
sofinanciranje z EU ISPA programom 2000

Program investicij Ptuj obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• dogradnja CÈN Ptuj - 105.000 PE

Obèutljivo (ogro�eno) podroèje po kriterijih 1, 2 :
• uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• podroèje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni
podzemni vodonosnik - podtalnica Ptujskega polja )

POVODJE SOÈE
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Program investicij Bovec, Kobarid in Most na Soèi
obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Bovec - 6.500 PE
• izgradnja CÈN Kobarid - 4.100 PE
• izgradnja CÈN Most na Soèi - 1.000 PE

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 4, 6, 7 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• zašèiteno podroèje povodja Soèe (so�ka postrv)
• program investicij uvaja celostno urejanje odvodnje

in èi�èenja odpadnih voda na povodju
• zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim

vplivom
• pripravljen investicijski program za sofinanciranje s

PHARE NP 1999
Program investicij Nova Gorica obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Nova Gorica - 45.000 PE

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 7 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim
vplivom

• pripravljena zasnova investicijskega programa
Program investicij Ajdovšèina obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• dogradnja CÈN Ajdov�èina - 20.000 PE

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 7 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim
vplivom

• pripravljen investicijski program za sofinanciranje s
PHARE CBC 1999

Skupni program investicij v vodooskrbo Trnovsko-
Banjške planote obsega:
• dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih

podroèij

 Vododeficitarno podro èje po kriteri jih 2, 6 :
• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe na povodju
• Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki

(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)
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POVODJE OBALNO MORJE
Investicija Utemeljitev po kriterijih
Program investicij Koper, Izola in Piran obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Koper III. stopnja èi�èenja

(50.000 PE)
• izgradnja CÈN Izola III. stopnja èi�èenja (30.000 PE)
• izgradnja CÈN Piran III. stopnja èi�èenja

(30.000 PE)
• investicija v dodatni vodni vir za vodooskrbo obale in

obalnega krasa

Obèutljivo (ogro�eno) podroèje po kriterijih 1, 3, 4, 5,
6, 7 in vododeficitarno podro èje po kriterijih 2, 6 :
• uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki
(81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)

• evtrofikacijsko podroèje obalnega morja
• zagotavljanje kvalitete voda za kopalne vode
• zagotavljanje kvalitete voda za ribji �ivel in �koljèi�èa
• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe, odvodnje in èi�èenja odpadnih voda na
obalnem podroèju

• pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega
programa za vodooskrbo za sofinanciranje s PHARE
NP 1999

• pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega
programa odvodnje in èi�èenja odpadnih voda z
sofinanciranjem z EU ISPA programom 2000

Program investicij Obèine Ilirska Bistrica obsega:
• dogradnja kanalskega omre�ja
• izgradnja CÈN Ilirska Bistrica - 9.500 PE

Potencialno ob èutljivo (ogro�eno) podroèje po
kriterijih 1, 4, 7 :
• uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih èistilnih naprav (Uradni list RS, �t. 35/96
in 90/98)

• varovanje zašèitenega podroèja Notranjske reke
• pripravljen investicijski program za sofinanciranje s

PHARE CBC 1999

Dodatek: Poleg prednostnih investicij, ki jih po opredeljenih kriterijih celostne vodooskrbe, odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda podrobno podaja zgornja tabela in so tudi finančno ovrednotene ter časovno opredeljene,
so prednostno obravnavane tudi naslednje investicije:
• dogradnje že obstoječih komunalnih čistilnih naprav

• CČN Jesenice (dogradnja III. stopnje za 20.000 PE)
• CČN Domžale (dogradnja III. stopnje za 200.000 PE)
• CČN Kasaze (razširitev na 30.000 PE)
• CČN Novo mesto (dogradnja II. in III. stopnje čiščenja  na 45.000 PE)
• CČN Metlika (razširitev na 20.000 PE)

•  izgradnje novih:
• CČN Slovenske Konjice (22.000 PE)

Obrazložitev: Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je I. faza tako NPVO kot tudi operativnega programa  usmerjena
predvsem v izvedbo novih investicij za vodooskrbo na vododeficitarnih področjih in zmanjševanje emisij iz komunalnih
virov v vode na občutljivih in potencialno občutljivih področjih, ker se odpadne vode le-teh naselij (aglomeracij)
odvajajo v vodotoke brez kakršnegakoli predhodnega čiščenja. Naselja Jesenice, Domžale, Kasaze, Novo mesto in
Metlika so že priključena na čistilne naprave, le da je te potrebno ustrezno dograditi (razširiti, oziroma dograditi
nadaljnjo stopnjo čiščenja). Po velikosti aglomeracije in tudi po nekaterih ostalih kriterijih pa se ta naselja uvrščajo
med prednostne investicije in jih bomo ob predloženih investicijskih programih s strani občin tudi ustrezno prednostno
obravnavali.
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4.3. Ekonomsko vrednotenje investicij z izdelavo finančnega in časovnega načrta izvedbe

Po preliminarnih ocenah bomo implementacijo evropskih direktiv na področju vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih
voda financirali z naslednjimi potencialnimi domačimi viri:
• takse za obremenjevanje vode (kot namenska sredstva državnega proračuna)
• pristojbine za priključitev na kanalizacijo (komunalni prispevek) in kanalščina
• nepovratna sredstva državnega proračuna (PP 5739 – Realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z državnim

programom za prevzem pravnega reda EU)
• nepovratna sredstva občinskih proračunov in možna kreditna sredstva Ekološko-razvojnega sklada.

Poleg omenjenih nacionalnih virov so na voljo tudi tuja sredstva, tako nepovratna sredstva EU kakor tudi kreditna sredstva
multilateralnih kreditorjev in privatnega bančnega sektorja.

V nadaljevanju sledi prikaz ocene posameznih virov financiranja ter projekcije le-teh do končnega datuma predvidenega za
izvedbo ukrepov, ki jih določa operativni program. Kot je razvidno predstavlja najpomembnejši vir financiranja komunalne
infrastrukture na področju varstva voda taksa za obremenjevanje vode, s pomočjo katere se bo predvidoma financiralo v
povprečju okoli 40 odstotkov vrednosti prednostnih investicij. Vendar velja opozoriti, da so navedene zgolj preliminarne
ocene, ker je v skladu z veljavno zakonodajo davčni zavezanec oproščen plačila takse, če predloži investicijski program,
zato je pri posameznem infrastrukturnem projektu navedena ocena zneska takse do predvidenega datuma izgradnje.

Opozoriti velja tudi na naslednje predpostavke:
• v okviru sredstev državnega proračuna so upoštevana zgolj nepovratna sredstva, ki so namensko predvidena za

izgradnjo komunalne infrastrukture v skladu z državnim programom za prevzem pravnega reda (postavka Investicije v
komunalno infrastrukturo za izvedbo NPAA – PP 5739) ter sredstva lastne udeležbe za realizacijo PHARE programa na
podlagi pogodbe med Slovenijo in Evropsko komisijo

• pri opredelitvi občinskih proračunskih sredstev kot možnega vira sofinanciranja NPVO je bil v skladu s predpostavkami
NPVO upoštevan delež v višini 10 % (ocena), kar lahko v predvidenem časovnem obdobju zaostane za realno alociranimi
sredstvi

• ker je odobritev koriščenja kreditnih sredstev Ekološko-razvojnega sklada pogojena z izdajo soglasja Ministrstva za
finance, je realnost alokacije predvidenih sredstev zelo vprašljiva, obseg zadolževanja občin je namreč zakonsko
omejen.

Pomemben vir financiranja je seveda tudi sama cena komunalnih storitev, ki v skladu z nedavnimi zakonskimi spremembami
lahko vključuje tudi stroške kapitala. Določitev omenjenih cen je v pristojnosti občin, zato je težko oceniti kolikšen delež
investicijskih stroškov bodo le-ta vsebovala.

Znani viri financiranja alocirani po posameznem projektu so torej sredstva zbrana iz naslova takse na obremenjevanje voda,
dodatnega namenskega deleža sredstev državnega proračuna in občinskih proračunov ter tuji viri. V zadnji tabeli sledi prikaz
deleža ostalih virov, med katerimi predvidevamo predvsem privatni sektor. Zelo skromen delež privatnega kapitala je dejstvo
današnje situacije. V prihodnje bo potrebno zakonsko opredeliti pogoje, ki bodo tako privatne investitorje kakor tudi domače
komercialne banke stimulirali za naložbe na področju komunalne infrastrukture.

4.3.1. Načrt izvedbe investicij

Ker ima večina prebivalstva Republike Slovenije (88 %) urejeno nemoteno vodooskrbo iz javnih vodooskrbnih sistemov, smo
v operativnem programu za I. fazo (obdobje 6 let) izvajanja NPVO na področju vodooskrbe identificirali le prednostne
investicije na vododeficitarnih področjih. I. faza je glede na prednostne ukrepe NPVO bolj osredotočena v izgradnjo
sistemov odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ker je na javno kanalizacijo priključenih le 53 % prebivalstva, oziroma na
čistilne naprave  pa le 30 % (%  glede na število prebivalcev (PE)), na greznice pa je še vedno priključenih 47 % prebivalstva.

4.3.1.1. Investicije vodooskrbnih sistemov

Ker bo za vse investicije na področju vodooskrbe (razen vodooskrbe Šaleške doline) znana ocena stroškov šele po izdelavi
investicijskih programov, operativni program ne podaja stroškov posameznih investicij. Predvideni pričetek izvedbe
posameznih investicij pa je glede na potrebni čas za pripravo ustrezne investicijsko-projektne dokumentacije možen šele
najprej v letu 2001.
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 Prednostna lista investicij po povodjih  Izdelava investicijske

dokumentacije
 Sredstva financiranja izdelave
investicijske dokumentacije
zagotavljajo

 Povodje Save – Podpovodje Ljubljanice–Save
 Dogradnja vodooskrbnega sistema Krvavec  v izdelavi  obèinski proraèun
 Dogradnja vodooskrbnega sistema redko
poseljenih podroèij Zasavja

 do leta 2002  dr�avni in obèinski proraèun

 Povodje Save–Podpovodje Spodnje Save (pritoki Savinja, Krka, Sotla)
 Dogradnja celovitega vodooskrbnega
sistema na podroèju Kozjanskega
(podpovodje Sotle)

 do leta 2003  dr�avni in obèinski proraèun

 Dogradnja vodooskrbnega sistema Šaleške
doline (podpovodje Savinje–Pake)

 investicijska dokumentacija �e
izdelana

 vrednost investicije
 (1500 mio SIT)

 obèinski proraèun

 Dogradnja vodooskrbnega sistema redko
poseljenih podroèij Posavja

 investicijska dokumentacija v
izdelavi

 EU LSIF sredstva za tehnièno
pomoè, dr�avni in obèinski

proraèun

 

 Prednostna lista investicij po povodjih  Izdelava investicijske
dokumentacije

 Sredstva financiranja izdelave
investicijske dokumentacije
zagotavljajo

 Povodje Kolpe
 Investicija v dodatni vodni vir za vodooskrbo
in izgradnjo celovitega vodooskrbnega
sistema Bele krajine

 do leta 2002  EU LSIF sredstva za tehnièno
pomoè, dr�avni in obèinski

proraèun
 Povodje Soèe
 Dogradnja vodooskrbnega sistema redko
poseljenih podroèij Trnovsko�Banj�ke
planote

 do leta 2003  dr�avni in obèinski proraèun

 Povodje obalnega morja
 Investicija v dodatni vodni vir za vodooskrbo
obale in obalnega krasa

 do leta 2001  EU LSIF sredstva za tehnièno
pomoè, dr�avni in obèinski

proraèun
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* Drugi možni finančni viri do 100 % vrednosti investicije so znani in zagotovljeni  za naslednje projekte:
• Kranjsko Goro s sovlaganjem koncesionarja v skladu s  koncesijsko pogodbo
• Lendavo s sovlaganjem industrijskega sektorja tovarne LEK

* Finančni viri do 100 % vrednosti investicije so znani in zagotovljeni iz takse za obremenjevanje vode, državnega in občinskega proračuna za naslednje projekte:
• Bovec, Kobarid in Most na Soči
• Ajdovščino

** Drugi možni finančni viri do 100 % vrednosti investicije so  delno znani in zagotovljeni za naslednje projekte:
• Maribor s sovlaganjem koncesionarja (v centralno čistilno napravo) in sovlaganjem industrijskega sektorja (v glavni kolektor); finančni viri niso zagotovlje-

ni za izgradnjo sekundarnega omrežja v višini 24,8 % investicijskih stroškov
• Ilirska Bistrica, za dokončanje čistilne naprave, za dokončanje kanalskega omrežja pa so potrebni še drugi viri v višini 16,8 % investicijskih stroškov
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Viri financiranja
  Znesek
(mio SIT)

Znesek
(mio EUR)

 Dele� v strukturi
(%)

taksa za obremenjevanje voda (DP) 36.291 181 40.0
prora èunska sredstva (PP 5739) 2.885 14 3,5
sredstva ob è. proraèunov 9.129 46 10,0 (predpostavka)
sredstva tujih donacij 11.200 56 12,5
drugi viri 31.714 159 34,0
SKUPAJ 91.219 456 100

Projekcija posameznih virov financiranja od leta 2000 do leta 2006 (v mio SIT):

leto prora èunska
sredstva

(PP 5793)

tu ji viri
(kumulativa)

2000 534,8
2001 400,1
2002 350
2003 400 5.200
2004 400 7.200
2005 450 9.200
2006 350 11.200
skupaj 2.884,9 11.200

Porazdelitev proraèunskih sredstev po posameznih projektih od leta 2000 do leta 2006 (v mio SIT):

Investicije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Celje 90 50 50 50
Maribor 50 50 50
Velenje 70 50 50 50
Slovenj Gradec 50 50 50 50
Bovec, Kobarid,
Most na Soèi

200 100

Ajdovšèina - -
Ilirska Bistrica 24,8 50,12
Nova Gorica 50 50 50
Bled, Radovljica,
Boh. Bistrica

50 50 50 50

Murska Sobota 50 50 50
Koper, Izola,
Piran

100 100 100

Rogaška Slatina 50 50
Vrhnika 50 50
Zagorje, Hrastnik,
Trbovlje

50 100 100

Sevnica, Bre�ice,
Krško

50 50 100

Ptuj 50 50 50
Tr�iè 50 50
SKUPAJ 534,8 400,1 350 400 400 450 350

Pregled razlike med opredeljenimi in drugimi viri financiranja v posameznem letu do zakljuèka izgradnje
posameznih investicij (v milijonih SIT)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
skupni stroški 2.606 4.100 8.939 33.656 14.020 20.798
taksa (DP) 118,2 1.222,5 2.278,3 19.758 511,8 7.893,4
dr�. proraèun
(PP 5793)

- 150 614,9 720 600 800

obè. proraèun 260 1.040 724 3.365 1.405 2.086
tuji viri 2.227,8

(LEK)
1.300 3.900 2.000 2.000 2.000

drugi viri - -387,5 -1.412,8 -7.813 -5.003,2 -8.018,6
drugi viri (v %) 0 9,5 15,8 23,2 35,6 38,5
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Komentar preglednice Pregled razlike med opredeljenimi in drugimi viri financiranja v posameznem letu do zaključka
izgradnje posameznih investicij (v milijonih SIT) in odgovarjajočih diagramov za posamezna leta (v %):
Obravnavana preglednica podaja prikaz višine sredstev, ki jih bodo prispevali posamezni viri financiranja za izgradnjo
investicij po prednosti listi in časovnem načrtu od 2001-2006,  odgovarjajoči diagrami za leta 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006 (za 6-letno obdobje I. faze izvajanja NPVO) pa grafično prikazujejo višino sredstev posameznih
virov financiranja v deležu, izraženem v % potrebnih finančnih virov v posameznem letu izvajanja operativnega
programa odvodnje in čiščenja odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe.

Viri financiranja investicij odvodnje in èi�èenja odpadnih voda za 2001

privatni kapital 

85 %

taksa za obremenjevanje 

voda 4 % obèinski proraèun

10 %

Viri financiranja investicij odvodnje in èi�èenja odpadnih voda za 2002

drugi viri

10 %
taksa za obremenjevanje voda

30 % 

dr�avni proraèun

4 % 

tuji viri

32 %
obèinski proraèun

25 %
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Viri financiranja investicij odvodnje in èi�èenja odpadnih voda za 2003

drugi viri

16 %

taksa za obremenjevanje voda

25 %

dr�avni 

proraèun

7 %obèinski proraèun

8 %
tuji viri

44 %

Viri financiranja investicij odvodnje in èi�èenja odpadnih voda za 2004

drugi viri

23 %

taksa za obremenjevanje

59 %

dr�avni proraèun

2 %

obæinski proraèun

10 %

tuji viri

6 %

obèinski proraèun
10 %
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Viri financiranja investicij odvodnje in èi�èenja odpadnih voda za 2005

drugi viri

36 %

tuji viri

14 %

obèinski proraèun

10 %

dr�avni proraèun

4 %

taksa za obremenjevanje voda

36 %

Viri financiranja investicij odvodnje in èi�èenja odpadnih voda za 2006

drugi viri

38 %

taksa za obremenjevanje voda

38 %

dr�avni proraèun

4 %obèinski proraèun

10 %

tuji viri

10 %
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4.4. Nadzor in informacijska podpora izvajanja ukrepov

4.4.1. Strokovno-tehnični nadzor izvajanja ukrepov z informacijsko podporo

Primarna vloga države na področju upravljanja voda na lokalni ravni ni osredotočena le na pripravo zakonodaje, ampak tudi
na strateško načrtovanje in nadzor izvajanja le-te. Država, oziroma pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, je tudi zadolženo
za izvedbo investicij in programov, ki jih določajo evropske smernice. Obenem pa država nastopa tudi kot lastnik javnih
podjetij za izvajanje dejavnosti in je tudi pomemben investitor, ki mora ne samo spoštovati okoljske zahteve, ampak mora z
investicijami posredno ali neposredno maksimirati tudi zastavljene cilje.

MOP ima po ZVO vodilno vlogo pri koordinaciji in uveljavljanju izvajanja ukrepov NPVO in posameznih sektorskih operativnih
programov (operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe),
obenem pa je država, oziroma pristojno ministrstvo tudi zadolženo za izvajanje vseh aktivnosti v okviru procesa harmonizacije
in implementacije (izvajanja) EU zakonodaje.

Za učinkoviti nadzor izvajanje ukrepov operativnega programa upravljanja z vodami na lokalni ravni moramo:

• zagotoviti potrebne pogoje za učinkovito delo inšpekcijskih služb (kadri in oprema);

• izboljšati koordinacijo med državno in lokalno ravnijo;

• kadrovsko zapolniti deficitarna področja (ekonomsko, pravno);

• vzpostaviti katastre komunalne infrastrukture;

• vzpostaviti ustrezno informacijsko podporo, ki bo obsegala:
• kvalitetne monitoringe in baze podatkov
• jasno opredeljeno strukturo zbiranja in obdelave relevantnih podatkov za podporo procesom odločanja, pripravi

in nadzoru izvajanja celovitih programov sanacij
• sprotno spremljanje trendov izvajanja zmanjševanja emisijskih virov onesnaženja.

4.4.2. Finančni nadzor izvajanja ukrepov

V skladu z opredeljeno organizacijo in postopkom kontrole finančnih sredstev, to je sredstev državnega proračuna po uredbi
o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98), katerega
podlaga sta 87. in 91. člen zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) in tudi sredstev
tujih finančnih virov, je postopek finančnega nadzora izvajanja ukrepov naslednji:

• pregled in potrditev vse projektne dokumentacije po fazah, ki jih določa uredba o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98), s strani strokovne komisije MOP, ki jo
imenuje minister;

• ko je investicija potrjena, pogodba z izvajalcem projekta (investicije) poimensko določa izvajalce nadzora, zadolžene za
spremljanje izvajanja investicije po pogodbi, tako strokovno kakor finančno (inženir s poznavanjem FIDIC pravil,
predstavnik investitorja in predstavnik pristojnega ministrstva);

• po pogodbi morajo odgovorne osebe potrditi vsako izvedeno situacijo, s čimer zagotavljajo pravilnost in skladnost
posameznih postavk situacije s pogodbo, tj., da so predložene situacije dejansko izvedene na terenu in da je cena
posameznih postavk skladna s pogodbo;

• pred plačilom posameznih predloženih situacij potrjeno situacijo projekta še strokovno revidira oseba  na MOP, ki je po
pogodbi zadolžena za spremljanje projekta.
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Priloga 1

ANALIZA KRATKOROČNIH IN SREDNJEROČNIH KORISTI IZGRADNJE KOMUNALNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV,
KI JIH PREDVIDEVA OPERATIVNI PROGRAM

Okolje je za sodobne ekonomiste oblika naravnega kapitala; ključna pa je raven uporabe naravnega kapitala, saj je temelj
sodobne okoljevarstvene politike trajnostni razvoj. Teoretično izhodišče trajnostnega razvoja, da je potrebno ohranjati
naravne vire za bodoče generacije je zahteven in globalen izziv.

Posledica gradnje objektov v prostor so tudi vplivi na okolje, ki so posredni in neposredni. Vplivom na okolje, ki so posledica
posega je možno prisojati pomen. Pomen vpliva bo odvisen od stanja  okolja pred posegom, velikosti in kakovosti
spremembe ter tudi od odnosa družbe oziroma presojevalca do obravnavane spremembe okolja. Merila za določanje
ustreznosti morajo biti izbrana tako, da je poseg predvsem ekonomsko opravičljiv ter da so hkrati do največje možne mere
upoštevani vsi pogoji varovanja okolja in narodnogospodarski interesi. Cena končnega proizvoda mora vsebovati tudi
okoljske elemente infrastrukturnega projekta. Ovrednotiti je potrebno delež donosa od izboljšanja stanja okolja in novih
dejavnosti, ki jih bo omogočila realizacija infrastrukturnega projekta.

Neposredne koristi posega v prostor (v konkretnem primeru izgradnje kanalskih sistemov, čistilnih naprav ter vodooskrbnih
sistemov) lahko ovrednotimo s številom odprtih novih delovnih mest ter številom zaposlenih v času izgradnje objektov, kakor
tudi zaposlenih v času obratovanja omenjenih objektov, kar posredno pomeni tudi povečanje proračunskih prihodkov iz
naslova stroška dela.

Pregled pričakovanega števila novozaposlenih v času izgradnje objektov in v času obratovanja objektov v obdobju od leta
2000 do 2007:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

štev. zaposl. v času izgradnje 150 355 605 680 695 395 205

štev. zaposl. na objektu v času obratovanja 3 13 43 69 95 128

štev. novozaposl. na objektu v času obr. 3 10 31 16 26 33

Skupaj 150 355 611 703 769 480 326 161

Posredne koristi posega v prostor pa vključujejo zmanjšano stopnjo koriščenja zdravstvenih storitev zaradi izboljšanja stanja
zdravja, izboljšanje biotske raznovrstnosti (flora in favna v rekah, jezerih in morjih) in s tem posredno povezano povečano
število turistov in nočitev  kot tudi prihodkov turistične dejavnosti. V turističnih krajih je moč ovrednotiti koristi oziroma vpliv
izgradnje čistilne naprave na gospodarske dejavnosti s prej omenjenim številom turistov in nočitev, v manj turističnih krajih pa
z ovrednotenjem direktnih stroškov, ki jih nosijo obiskovalci za prihod in odhod z želene lokacije (torej strošek goriva,
cestnine in ostali priložnostni stroški, kot tudi vstopnine in stroški vodstva po kraju). Krivulja povpraševanja po okoljski
kvaliteti bo odvisna od odnosa med ceno, ki jo obiskovalci pokrijejo preko prevzema »potovalnih« stroškov ter pogostostjo
obiska. Vzorčenje obiskovalcev poteka z vprašalniki in preko osebnega stika anketarjev. Podatki se zbirajo o značilnostih
obiskovalcev, motivih za njihov obisk, stroških potovanja in značilnostih kraja, ki ga obiskujejo.

Nadalje je posredna korist izgradnje komunalnih infrastrukturnih objektov povečanje vrednosti zemljišč zaradi infrastrukturne
opremljenosti, ki omogoča razvoj novih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na tem področju.

Posebej pa je potrebno izpostaviti pomembnost izgradnje čistilnih naprav na vodotokih, ki so glavni pritoki reke Save v
spodnjem toku (Savinja, posredno Paka, ki se izliva v Savinjo) na reki Savi, ker je v načrtu izgradnja hidroenergetske verige
na reki Savi in je povodje Save potencialno občutljivo območje, zaradi možne evtrofikacije akumulacij v primeru, če
odvajamo neočiščene komunalne vode direktno v Savo, oziroma njene pritoke.

V skladu s 26. členom uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni
list RS, št. 82/98) bo minister predlagal vladi resorno metodologijo, v kateri bodo določena posebna merila za ugotavljanje
učinkovitosti investicij s področja vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda ter druge specifičnosti s tega področja
(metodologija za izdelavo analize stroškov in koristi, ki izhajajo iz okoljskih elementov investicij na osnovi poročila o vplivih na
okolje, na podlagi katerih bo za vsak okoljski infrastrukturni objekt omenjena analiza podrobneje izdelana).
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Priloga 2 Seznam določenih območij poselitve (aglomeracij) z urejeno odvodnjo in čiščenjem odpadnih
voda po izvedenem operativnem programu

Območje poselitve (aglomeracija) predstavlja celotno urbano površino (prebivalce vseh naselij), s katere se komunalne
odpadne vode odvajajo na skupno čistilno napravo.

Povodje Sava – Podpovodje Gorenjska Sava

Bohinjska Bistrica (CČN  11 000 PE) ima skupno število prebivalcev 4478 in obsega naselja:
Bohinjska Češnjica, Srednja vas, Studor, Stara Fužina, Ukanc, Ribčev laz, Laški Rovt, Polje, Kamp, Kamnje, Savica, Brod,
Bohinjska Bistrica

Radovljica (CČN  30 000 PE) ima skupno število prebivalcev 22.464 in obsega naselja:
Selo, Bodešče, Koritno, Ribno, Mevkuž, Višelnica, Krnica, Zgornje Gorje, Spodnje Gorje, Poljščica, Grabče, Podnom,
Zasip, Bled, Lesce, Hlebce, Hrašče, Studenčice, Poljče, Begunje, Zapuže, Zgoša, Vrbnje, Gorica, Nova vas, Lancovo,
Radovljica

Kranjska Gora (CČN  6500 PE) ima skupno število prebivalcev 3297 in obsega naselja:
Rateče, Podkorn, Kranjska Gora, Gozd Martuljek

Tržič (CČN  20 000 PE) ima skupno število prebivalcev 13.900 in obsega naselja:
Tržič, Bistrica pri Tržiču

Povodje Sava – Podpovodje Ljubljanica-Sava

Ljubljana (CČN  420 000 PE) ima skupno število prebivalcev 325.778 in obsega naselja:
Ljubljana mesto - Bežigrad, Bežigrajski Dvor, Bizovik, Bokalce, Brdo, Brinje, Brod, BS 3, Center, Črna vas ob Ižanski cesti,
Dravlje, Dolnice, Fužine, Galjevica, Hrušica, Ježica, Kamna Gorica, Kašelj, Kodeljevo, Koseze, Kosovo polje, Kozarje,
Krakovo, Livada, Mala vas, Medno, Mestni Log, Moste, Moste-Polje, Murgle, Nadgorica, Nove Jarše, Novo polje, Podutik,
Poljane, Polje, Prule, Pržan, Rakova Jelša, Rakovnik, Rapova jama, Rožna dolina, Rudnik, Savlje, Savsko naselje, Snebrje,
Sp. Gameljne, Sp. Log, Stanežiče, Stegne, Stožice, Stranska vas, Smodinovec, Šentjakob, Šentvid, Šiška, Šmartno ob
Savi, Šmartno pod Šmarno goro, Štepanjska vas, Štepanjsko naselje, Tacen, Tivoli, Tomačevo, Trnovo, Vevče, Vič,
Vižmarje, Vodmat, Vrhovci, VS 6/1, Zadobrova, Zadvor, Sostro, Podmolnik, Zalog, Zelena jama, Zg. Gameljne, Zg. in Sp.
Kašelj, Žale
Vodice – Vodice, Zapoge, Hraše, Dornice, Dobruša, Repnje, Bukovica, Utik, Koseze, Polje pri Vodicah, Selo pri Vodicah,
Šinkov turn, Vešča, Vojsko, Skaručna
Medvode – Valburga, Smlednik, Zbilje, Žeje, Zg. Senica, Sp. Senica, Sora, Rakovnik, Goričane, Vaše, Medvode, Virje,
Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vikrče, Zavrh, Žlebe, Seničica, Preska
Dobrova, Horjul, Polhov Gradec – Komanija, Ljubgojna, Podsmreka
Škofljica – Lavrica, Zalog pri Škofljici, Škofljica
Brezovica – Brezovica

Vrhnika (CČN  20 000 PE) ima skupno število prebivalcev 8641 in obsega naselji:
Vrhnika, Verd

Litija (CČN  19 000 PE) ima skupno število prebivalcev 6932 in obsega naselji:
Litija, Šmartno pri Litiji

Zagorje (CČN  17 000 PE) ima skupno število prebivalcev 8224 in obsega naselja:
Dolenja vas, Podkraj pri Zagorju, Ravenska Vas, Selo pri Zagorju, Zagorje ob Savi

Trbovlje (CČN  18 000 PE) ima skupno število prebivalcev 17.485 in obsega naselje:
Trbovlje

Hrastnik (CČN  11 000 PE) ima skupno število prebivalcev 6370 in obsega naselje:
Hrastnik
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Povodje Sava – Podpovodje Spodnja Sava-Savinja

Velenje-Šoštanj (CČN 50 000 PE) ima skupno število prebivalcev 40.995 in obsega naselja:
Velenje, Šoštanj, Paka, Cirkovce, Hrastovec, Plešivec, Bavče, Pesje, Gaberke, Ravne, Skorno–Florjan

Celje (CČN 70 000 PE) ima skupno število prebivalcev 50.093 in obsega naselja:
Bukovžlak, Celje, Dobrova, Košnica, Lahovna, Leskovec, Loktovec, Lopata, Medlog, Pečovnik, Prekorje, Slance, Šmarjeta
pri Celju, Teharje, Tremerje, Trnovše pri Celju, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zvodno, Žepina, Levec, Drešnja vas, Draga,
Kompole, Ogorevc, Pražinska vas, Štore

Povodje Sava – Podpovodje Spodnja Sava

Sevnica (CČN 10 000 PE) ima skupno število prebivalcev 4953 in obsega naselje:
Sevnica

Krško (CČN 20 000 PE) ima skupno število prebivalcev 8337 in obsega naselja:
Krško, Leskovec, Veniše, Videm

Brežice (CČN 10 000 PE) ima skupno število prebivalcev 7176 in obsega naselji:
Brežice, Čatež ob Savi

Povodje Sava – Podpovodje Spodnja Sava-Sotla

Rogaška Slatina (CČN 12 000 PE) ima skupno število prebivalcev 6395 in obsega naselji:
Rogaška Slatina, Rogatec

Povodje Mura

Murska Sobota (CČN 45 000 PE) ima skupno število prebivalcev 21.596 in obsega naselja:
Bakovci, Černelovci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Murska Sobota, Nemčavci, Polana, Rakičan, Satahovci, Veščica, Marjanci

Lendava (CČN 45 000 PE) ima skupno število prebivalcev 9190 in obsega naselja:
Lendava, Lendavske Gorice, Čentiba, Dolga Vas, Dolna, Trimini, Petišovci, Doljni Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot

Povodje Drava

Maribor (CČN 200 000 PE) ima skupno število prebivalcev 112.786 in obsega naselja:
Maribor, Pekre, Limbuš, Spodnje Hoče, Brestrnica, Miklavž,

Slovenj Gradec (CČN 20 000 PE) ima skupno število prebivalcev 9901 in obsega naselja:
Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno

Dravograd (CČN 9000 PE) ima skupno število prebivalcev 3496 in obsega naselje:
Dravograd

Mislinja (CČN 2500 PE) ima skupno število prebivalcev 1818 in obsega naselja:
Mislinja, Šentilj, Dovže

Ptuj (CČN 105 000 PE) ima skupno število prebivalcev 25.526 in obsega naselja:
Ptuj, Draženci, Gerečja vas, Grajena, Hajdoše, Podvinci, Skorba, Slovenja vas, Sp. Hajdina, Spuhlja, Zg. Hajdina, Kungota
pri Ptuju
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Povodje Soča

Bovec (CČN 6500 PE) ima skupno število prebivalcev 1702 in obsega naselje:
Bovec

Kobarid (CČN 4100 PE) ima skupno število prebivalcev 1693 in obsega naselja:
Kobarid, Mlinsko, Idrsko

Most na Soči (CČN 1000 PE) ima skupno število prebivalcev 475 in obsega naselje:
Most na Soči

Nova Gorica (CČN 45 000 PE) ima skupno število prebivalcev 26.358 in obsega naselja:
Nova Gorica, Solkan, Rožna Dolina, Šempeter, Vrtojba, Miren, Černelovci, Veščica

Ajdovščina (CČN 20 000 PE) ima skupno število prebivalcev 8827 in obsega naselja:
Ajdovščina, Dolenje, Grivče, Kožmani, Dolga Poljana, Lakovec, Budanje, Ustje

Povodje Obalno morje

Koper (CČN 50 000 PE) ima skupno število prebivalcev 40.602 in obsega naselja:
Koper, Bošamarin, Kampel, Manžan, Pobegi, Prade, Salara, Vanganel, Babiči, Marezige, Bertoki, Bonini, Čežarji, Dekani,
Gažon, Hrvatini, Plavje, Sp. Škofije, Sv. Anton, Škocjan, Šmarje, Zg. Škofije, Ankaran, Barižoni

Izola (CČN 30 000 PE) ima skupno število prebivalcev 12.307 in obsega naselji:
Izola, Jagodje

Piran (CČN 30 000 PE) ima skupno število prebivalcev 15.177 in obsega naselja:
Piran, Portorož, Lucija, Seča, Fiesa, Strunjan, Malija – Mala Seva

Ilirska Bistrica (CČN 9500 PE) ima skupno število prebivalcev 4768 in obsega naselje:
Ilirska Bistrica

4486. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v
Nangomi

Na podlagi 14. in 17. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve Vla-
da Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v

Nangomi
1. člen

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Nangomi na
čelu s častnim konzulom.

Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Nangomi obsega Republiko Zambijo.

Generalni konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju
gospodarskih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Repub-
like Slovenije z Republiko Zambijo.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-09/98-1
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4487. Sklep o postavitvi častnega konzula v Nangomi

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve Vla-
da Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Nangomi

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Nangomi

se postavi Staneta Rozmana.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-09/98-1
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

4488. Odredba o določitvi števila državnih tožilcev v
Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve

Na podlagi prvega odstavka 10.b člena zakona o dr-
žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99) izdaja
minister za pravosodje na predlog generalne državne tožilke
Republike Slovenije

O D R E D B O
o določitvi števila državnih tožilcev v Skupini

državnih tožilcev za posebne zadeve

I
Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve pri Držav-

nem tožilstvu Republike Slovenije ima šest državnih tožilcev
in vodjo.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 122-1/99
Ljubljana, dne 5. oktobra 1999.

Minister za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.

4489. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju
vozil glede na radijske motnje –
elektromagnetno združljivost (št. 10.02)

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D R E D B O
o spremembi odredbe o homologiranju vozil
glede na radijske motnje - elektromagnetno

združljivost (št. 10.02)

1. člen
Odredba o homologiranju vozil glede na radijske mot-

nje – elektromagnetno združljivost – (št. 10.02) – Uradni list
RS, št. 15/96) se spremeni tako, da se točka 7.2. glasi:

“7.2 Ta odredba začne veljati 1. aprila 1996, uporablja
pa se:

7.2.1 od 1. aprila 1996 za nove homologacije tipa
vozila.

7.2.2 od 1. oktobra 2002 za vsa nova vozila in
7.2.3 od 1. oktobra 2005 za vsa vozila, ko se prvič

registrirajo v Republiki Sloveniji.“

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-4/99-37
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

4490. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju
vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara
(št. 34.01)

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D R E D B O
o spremembi odredbe o homologiranju vozil
glede na preprečevanje nevarnosti požara

(št. 34.01)

1. člen
Odredba o homologiranju vozil glede na preprečevanje

nevarnosti požara (št. 34.01) – (Uradni list RS, št. 62/99)
se spremeni tako, da se točka 7.2 glasi:

“7.2 Ta odredba začne veljati 1. oktobra 1999 s tem,
da

7.2.1 homologacije, podeljene pred tem datumom,
ostanejo še naprej v veljavi.“

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-4/99-38
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

4491. Pravilnik o veterinarski oznaki zdravstvene
ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju
šarže in certificiranju

Na podlagi sedemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti
živil živalskega izvora, označevanju šarže in

certificiranju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen pravilnika)

Ta pravilnik ureja veterinarsko označevanje zdravstve-
ne ustreznosti živil živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu:
živila), označevanje šarže živil v procesu proizvodnje, ter
izdajanje potrdil o zdravstveni ustreznosti živil namenjenih
oddaji v promet za javno potrošnjo (v nadaljnjem besedilu:
certificiranje).

Z označevanjem iz prejšnjega odstavka se ugotavlja
izvor živil, zagotavlja njihova enostavna razpoznavnost ter
skupaj s potrdilom dokazuje, da so živila prešla zahtevano
veterinarsko kontrolo in, da so zdravstveno ustrezna.
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2. člen
(veljavnost pravilnika)

Pravilnik velja za vsa živila, ki so v celoti živalskega
izvora ter za vsa živila, ki vsebujejo več kot 10% mesa,
polpripravljenih mesnih jedi ali mesnih izdelkov.

Pravilnik velja tudi za vsa živila ne glede na izvor, ki so
proizvedena v obratih, registriranih v skladu s predpisi o
veterinarstvu, in vsebujejo živila živalskega izvora.

3. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi za namen tega pravilnika pomenijo:
1. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska upra-

va Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
2. Uradni veterinar je doktor veterinarske medicine, ki

ga predstojnik VURS pooblasti za:
– opravljanje veterinarsko-sanitarnih pregledov živali,

surovin in živil za javno potrošnjo;
– opravljanje veterinarsko-sanitarnih pregledov opre-

me in obratov, v katerih se proizvaja surovine ali živila oziro-
ma daje v promet živila za javno potrošnjo;

– za izdajanje potrdil o zdravstveni ustreznosti živil.
3. Potrdilo o zdravstvenem stanju živil (v nadaljnjem

besedilu: veterinarsko potrdilo) je listina, s katero uradni
veterinar potrjuje zdravstveno ustreznost živil, ki so name-
njena javni potrošnji.

4. Mednarodno potrdilo o zdravstvenem stanju pošiljke
živil (v nadaljnjem besedilu: certifikat) je listina, s katero
uradni veterinar potrjuje zdravstveno ustreznost živil, ki so
namenjena izvozu.

5. Živilski obrat (v nadaljnjem besedilu: obrat) je:
– zgradba, v kateri se opravlja dejavnosti klanja živali,

zbiranja, dodelave, obdelave, predelave, embaliranja, paki-
ranja, preembaliranja, prepakiranja, hlajenja in skladiščenja
surovin živil, s pripadajočimi pomožnimi zgradbami in infra-
strukturo, ter celotnim območjem, ki pripada tej zgradbi;

– obrat v sklopu skladišča ali drugih prostorov za oprav-
ljanje dejavnosti trgovanja na debelo.

6. Proizvodno skladišče je prostor v sestavi obrata, kjer
se lahko hranijo samo živila oziroma surovine lastne proi-
zvodnje.

7. Živila so sestavni deli živalskega telesa v surovem,
polpredelanem ali predelanem stanju in mleko, jajca, mesni,
ribji, mlečni in jajčni izdelki, ikre, med in drugi čebelji pridel-
ki ter izdelki iz rakov, školjk, polžev in žab, ki so namenjeni
za prehrano ljudi.

8. Oddaja v promet za javno potrošnjo je vsaka oddaja
živil po končani proizvodnji, razen lastne domače porabe,
ko je uradni veterinar ugotovil, da so živila zdravstveno us-
trezna, ter zanje izdal potrdilo o zdravstveni ustreznosti. Za
živila, ki so opremljena z oznako zdravstvene ustreznosti,
vendar zanje ni izdano potrdilo o zdravstveni ustreznosti, se
šteje, da so namenjena javni potrošnji. Za živila, skladiščena
v registriranem obratu, se šteje, da so oddana v promet, če
je za njih izdano potrdilo o zdravstveni ustreznosti.

9. Sledljivost pomeni možnost slediti surovinam oziro-
ma živilom od izvora do končnega porabnika.

10. Proizvodna serija je količina enakih živil oziroma
surovin, pridobljenih v določenem obdobju - času (na primer
enodnevna proizvodnja) in označenih z določenimi oznaka-
mi, ki jih spremlja eno ali več potrdil o zdravstvenem stanju.
Proizvodno serijo sestavlja ena ali več proizvodnih šarž.

11. Proizvodna šarža je določena količina surovin ali
živil, ki so enako sestavljena, obdelana v istih strojih oziroma

z isto opremo pod enakimi pogoji v enem proizvodnem
procesu, ki jo spremlja največ eno potrdilo o zdravstveni
ustreznosti. Potrdilo o zdravstveni ustreznosti se lahko izda
za več šarž skupaj.

12. Embaliranje je zaščita z zavijanjem v osnovni ovoj
ali ovitek (npr. klobase), oziroma spravljanje v ustrezne po-
sode, pri čemer pride živilo v neposredni stik z ovojem ali
posodo.

13. Embalaža je osnovni ovoj ali ovitek oziroma ustrez-
na posoda, ki pride v neposredni stik z živilom.

14. Pakiranje je dajanje živil v transportno embalažo (v
nadaljnjem besedilu: paket) za oddajo v promet.

15. Preembaliranje je postopek, s katerim se embalira-
no surovino oziroma živilo pred oddajo v promet ponovno
embalira in po potrebi pakira.

16. Živila z majhnim odstotkom mesa, polpripravljenih
mesnih jedi ali mesnih izdelkov so živila, za katere je bilo kot
surovinski sestav pri proizvodnji uporabljeno največ 10%
mesa, polpripravljenih mesnih jedi ali mesnih izdelkov.

II. OZNAČEVANJE ŠARŽE

4. člen

(označevanje)
Proizvajalec je dolžan označiti vsako embalažno enoto

živila z jasno oznako šarže tako, da je možna identifikacija
živila in nesporna povezava z veterinarskim potrdilom o
zdravstveni ustreznosti živila.

III. VETERINARSKA OZNAKA ZDRAVSTVENE
USTREZNOSTI

5. člen
(obveznost označevanja)

Živila morajo biti opremljena z veterinarsko oznako
zdravstvene ustreznosti (v nadaljnjem besedilu: veterinarska
oznaka), ko se dajo v promet za javno potrošnjo. Veterinar-
ska oznaka mora biti čitljiva, neizbrisna in njeni znaki zlahka
razločljivi. Oznaka mora biti na samem živilu oziroma na
embalaži.

6. člen
(označevanje paketov)

Kadar so posamezne embalažne enote živila pakirane
skupaj ter namenjene nadaljnji obdelavi, predelavi, prepaki-
ranju ali vgradnji v druga živila, zadostuje, da se veterinarsko
oznako uporabi le za skupno pakiranje, pri čemer mora biti
oznaka nameščena tako, da se ob odpiranju paketa uniči.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za meso v trupih,
polovicah in četrtinah ter v manjših kosih, ki morajo ne glede
na namembnost vedno nositi lastno veterinarsko oznako na
samem mesu ali embalaži.

7. člen
(veljavnost veterinarske oznake)

Veterinarska oznaka je veljavna le v primeru, da je za
živilo izdano veterinarsko potrdilo. Živila v prometu mora
spremljati kopija veterinarskega potrdila ali pa komercialni
dokument proizvajalca živila, na katerem je jasno označena
številka veterinarskega potrdila.
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Originalna veterinarska potrdila se hranijo v obratu,
katerega registrska številka je na veterinarski oznaki, kopije
pa pri uradnem veterinarju, ki opravlja veterinarsko sanitarne
preglede v obratu.

8. člen
(nameščanje oznake)

Veterinarska oznaka se namesti na:
– živilo tako, da se odtisne s pečatom, žigom, vročim

žigom ali namesti neodstranljivo ploščico iz odpornega ma-
teriala, ki izpolnjuje vse higienske zahteve;

– na embalažo tako, da se natisne, odtisne s pečatom
oziroma žigom ali nalepi etiketo z veterinarsko oznako;

– na paket tako, da se natisne, odtisne s pečatom
oziroma žigom, nalepi etiketo z veterinarsko oznako ali na-
mesti neodstranljivo ploščico iz odpornega materiala, ki iz-
polnjuje vse higienske zahteve.

Na pakete iz kartona ni dovoljeno natiskati oznake
zdravstvene ustreznosti.

Podrobnejše pogoje o nameščanju veterinarske ozna-
ke na živila in pakete predpiše minister, pristojen za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.

9. člen
(oblika veterinarske oznake)

Industrijski obrati lahko uporabljajo ovalne, obrtniški
obrati pa le okrogle veterinarske oznake.

Obrati za zbiranje, obdelavo in predelavo uplenjene
divjadi uporabljajo peterokotno veterinarsko oznako.

10. člen
(veterinarska oznaka za industrijske obrate)

Ovalna veterinarska oznaka mora imeti v zgornjem delu
jasno čitljivo besedilo »SLOVENIJA (ali skrajšano »SI«)«,
pod tem pa registrsko številko obrata.

Veterinarska oznaka mora biti dolga 6,5 cm in široka
4,5 cm. Črke morajo biti velike 0,8 cm, številke pa 1 cm.

Veterinarske oznake na embalaži so lahko manjše, ven-
dar ne manj kot 1 cm dolge pri čemer mora biti razmerje
med dolžino in širino enako kot v prejšnjem odstavku, in
dobro čitljive.

Na paketu iz kartona je lahko le oštevilčena etiketa z
veterinarsko oznako, ki mora biti nameščena tako, da se pri
odpiranju obvezno uniči. Če se etiketa ne uniči, je treba
uničiti paket.

11. člen
(veterinarska oznaka za obrtniške obrate)

Okrogla veterinarska oznaka mora imeti v zgornjem
delu jasno čitljiv naziv upravne enote, pod tem pa registrsko
številko obrata.

Veterinarska oznaka mora imeti premer 4,5 cm. Črke
in številke morajo biti velike 0,8 cm.

Veterinarske oznake na embalaži so lahko manjše, ven-
dar ne manj kot 0,8 cm v premeru, in dobro čitljive.

Na paketu iz kartona je lahko le oštevilčena etiketa z
veterinarsko oznako, ki mora biti nameščena tako, da se pri
odpiranju obvezno uniči. Če se etiketa ne uniči, je treba
uničiti paket.

12. člen
(veterinarska oznaka za obrate za zbiranje, obdelavo in

predelavo uplenjene divjadi)
Peterokotna veterinarska oznaka se uporablja izključno

za označevanje mesa uplenjene divjadi. Je simetrična, vrh

oznake je zgoraj, velikost pa je določena z očrtanim krogom
premera 6,5 cm. Zgoraj je oznaka »SI«, pod tem pa registr-
ska številka obrata. Črke morajo biti velike 0,8 cm, številke
pa 1 cm.

13. člen
(označevanje v kmetijskih obratih)

Za živila, proizvedena v kmetijskih obratih, ne veljajo
določbe 4. do 9. člena tega pravilnika.

Na mestih, kjer se taka živila dajejo v promet (lastne
prodajalne, tržnice) mora biti na vidnem mestu registrska
številka obrata in polni naziv obrata. Na voljo mora biti doku-
mentacija o opravljenem veterinarsko-sanitarnem pregledu
in potrdilo o zdravstveni ustreznosti živila, ki se daje v pro-
met.

14. člen
(veterinarska oznaka prepovedi dajanja v promet)
Živila, za katere velja prepoved dajanja v promet, se

označijo na samem živilu embalaži ali paketu z oznako iz
10. oziroma 11. člena tega pravilnika, ki je prečrtana v
diagonalni smeri z dvema vzporednima ravnima črtama, ki
sta med seboj oddaljeni najmanj 1 cm pri čemer vsaka
dvakrat preseka rob oznake in sega 1 cm preko njega.

Če se sme živilo iz prejšnjega odstavka na predpisan
način predelati ali obdelati, se to navede v veterinarskem
potrdilu oziroma certifikatu. Navedejo se tudi razlogi name-
stitve veterinarske oznake iz prejšnjega odstavka. Takšne
veterinarske oznake oziroma certifikate je dovoljeno odstra-
niti le z dovoljenjem in pod nadzorom uradnega veterinarja.

15. člen
(pravila označevanja)

Živilo mora biti ob oddaji v promet označeno z veteri-
narsko oznako obrata iz katerega se je živilo dalo v promet,
ne glede na to, kje je bilo proizvedeno, embalirano ali preem-
balirano. Iz celotne dokumentacije o živilu mora biti zagotov-
ljena sledljivost, evidenco o tem pa nadzira uradni veterinar,
ki dovoljuje promet z živilom.

Če se živila ne pošiljajo iz enega obrata v drug obrat z
namenom dajanja v promet, se uporabljajo določbe 7. člena
tega pravilnika.

16. člen
(obvezno dodatno označevanje živil)

Na določenih živilih morajo biti poleg veterinarske oz-
nake še naslednje označbe:

1. besedilo ‘surovo mleko’ za surovo mleko, namenje-
no neposredni prehrani ljudi;

2. besedilo ‘izdelano s surovim mlekom’ za mlečne
izdelke, izdelane iz surovega mleka, pri katerih proizvodni
proces ne vključuje toplotne obdelave, vključno s termi-
zacijo;

3. vrsto uporabljene toplotne obdelave na koncu proi-
zvodnega procesa pri termično obdelanem mleku in mleč-
nih izdelkih iz termično obdelanega mleka;

4. rok trajanja oziroma datum uporabnosti na mlečnih
izdelkih, pri katerih se lahko pojavi rast mikroorganizmov;

5. jasno označen rok uporabnosti na zamrznjenem
mesu za izdelavo mesnih izdelkov;

6. vrste mesa, uporabljene za mesni izdelek, na me-
snih izdelkih, pri katerih iz komercialne deklaracije to ni
razvidno;
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7. datum proizvodnje na živilih, ki se pošiljajo na emba-
liranje oziroma preembaliranje pri čemer mora imeti uradni
veterinar podatke o roku oziroma datumu uporabnosti.

IV. CERTIFICIRANJE

17. člen
(pristojnost za izdajanje certifikatov in veterinarskih potrdil)

Certifikat oziroma veterinarsko potrdilo lahko izda le
uradni veterinar.

VURS mora zagotoviti, da imajo uradni veterinarji us-
trezno znanje iz veterinarske zakonodaje o živilih in surovi-
nah živalskega izvora, in da so seznanjeni s pravili izdajanja
certifikatov oziroma veterinarskih potrdil in o vseh testih in
preiskavah, ki jih je treba izvesti odvisno od vrste živila, ki se
daje v promet.

VURS založi, natisne in dostavlja obrazce certifikatov in
veterinarskih potrdil uradnim veterinarjem.

18. člen
(odgovornost VURS)

VURS mora skrbeti za verodostojnost izdajanja certifi-
katov in veterinarskih potrdil, predvsem s tem, da zagotavlja,
da so uradni veterinarji:

– nepristranski in da nimajo neposrednega ekonom-
skega interesa z obrati ali v zvezi z živili, za katera se izdaja
certifikat oziroma veterinarsko potrdilo;

– da se zavedajo pomembnosti vsebine vsakega certi-
fikata oziroma veterinarskega potrdila, ki ga podpišejo.

Certifikati morajo biti izdani vsaj v jeziku, ki ga razume
uradni veterinar, ki izdaja certifikat, in v jeziku države uvoznice.

VURS mora imeti možnost, da na podlagi izdanega
certifikata oziroma veterinarskega potrdila ugotovi, kateri
uradni veterinar ga je izdal.

19. člen
(nadzorstvo in preprečevanje prevar)

VURS mora zagotoviti preglede in kontrolne ukrepe za
preprečevanje izdajanja napačnih ali zavajajočih certifikatov
oziroma veterinarskih potrdil ali goljufij v proizvodnji živil.

Če VURS ugotovi nepravilnosti iz prejšnjega odstavka,
lahko začasno prepove uradnemu veterinarju izdajanje certi-
fikatov oziroma veterinarskih potrdil, ali pooblastilo prekliče.

Če uradni veterinar zavestno izda goljufiv certifikat ali
veterinarsko potrdilo, mora VURS izvesti vse možne ukrepe,
da ta veterinar dejanja ne more ponoviti.

Če posameznik ali nosilec dejavnosti proizvodnje živil
zlorabi certifikat oziroma veterinarsko potrdilo za ponareja-
nje, mora VURS izvesti vse potrebne ukrepe, da se zagotovi,
da ta posameznik ali nosilec dejavnosti dejanja ne more
ponoviti. Tak ukrep je lahko tudi začasna prepoved nadalj-
njega izdajanja ali potrjevanja certifikatov oziroma veterinar-
skih potrdil.

20. člen
(osnovna pravila izdajanja certifikatov)

Uradni veterinar ne sme potrditi podatkov v certifikatu
oziroma veterinarskem potrdilu, ki jih ne pozna oziroma ni
prepričan o njihovem pomenu.

Uradni veterinar ne sme podpisati praznega ali nepo-
polno izpolnjenega obrazca certifikata, prav tako ne sme
podpisati obrazca za živila ali surovine, ki jih ni pregledal ali
so šli mimo njegove kontrole.

Če uradni veterinar podpiše certifikat oziroma veteri-
narsko potrdilo na osnovi drugega certifikata ali potrdila,
mora imeti te dokumente pred podpisom.

Uradni veterinar lahko na certifikatu oziroma veterinar-
skem potrdilu potrdi tudi podatke:

– ki jih zagotovi druga oseba, ki dela pod nadzorstvom
uradnega veterinarja in ima pooblastilo VURS pod pogojem,
da lahko zagotovi zanesljivost podatkov;

– ki jih pridobi na podlagi uradnih sistematskih progra-
mov nadzorstva (monitoringov), ki se izvajajo skladno z vete-
rinarskimi predpisi.

Certifikat mora biti izdan na enem listu papirja, barva
tiska mora biti različna od barve podpisa uradnega veterinar-
ja in pečata. Izda se samo en primerek dokumenta, torej
samo original certifikata, ki spremlja pošiljko živil čez držav-
no mejo. Uradni veterinar si mora napraviti fotokopijo vsake-
ga izdanega certifikata in jo hraniti v arhivu najmanj 2 leti
zaradi evidence.

Veterinarsko potrdilo mora biti izdano na enem listu
papirja, barva tiska mora biti različna od barve podpisa urad-
nega veterinarja in pečata. Original se izda nosilcu dejavno-
sti, kopijo pa mora uradni veterinar hraniti v arhivu najmanj
dve leti.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
(prehodne določbe)

Industrijski obrati, ki so registrirani tudi za izvoz, morajo
uporabljati oznako iz prvega odstavka 10. člena tega pravil-
nika od 1. januarja 2000 dalje, v skladu s tem pravilnikom.

Ostali obstoječi obrati lahko dosedanje veterinarske
oznake, brez navedbe besede »SLOVENIJA (ali skrajšano
»SI«)«, uporabljajo do pridobitve odločbe o kategorizaciji,
oziroma najdlje do 25. novembra 2002.

22. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 323-176/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4492. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za
katera je bilo od 13. marca 1999 do 11. junija
1999 razveljavljeno dovoljenje za promet

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

D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 13. marca 1999 do 11. junija 1999

razveljavljeno dovoljenje za promet
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Št. 512- 44/99-88
Ljubljana, dne 12. novembra 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

4493. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada
dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE,
ustanova za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela

REGIONALNI SKLAD DELA CELJE, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE, ustanova
za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, sedež Celje, Ulica
XIV. divizije 14, s katerim so ustanovitelji:

– Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Ul. XIV.
divizije 14, Celje

– ZSSS - Območna organizacija sindikatov Celje, Gle-
dališka ul. 2, Celje

– Izobraževalni center Štore, d.o.o., Cesta Kozjanske-
ga odreda 2, Štore

– GZS - Območna zbornica Celje, Ljubljanska 14,Celje
ustanovili Sklad dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE,
ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer
je notar Marko Fink, Celje, Stanetova 16/II, dne 30. 8.
1999 izdal notarski zapis, opr. št. SV - 640/99.

Št. 113-02-017/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

4494. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela

SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja, sedež Tolmin, Brunov drevo-
red 13, s katerim so ustanovitelji:

– Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov
drevored 13, Tolmin

– BAČA - Tovarna volnenih izdelkov d.d., Podbrdo 67
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– AET TOLMIN, Družba za proizvodnjo avtoelektričnih
vžigalnih sistemov in tehnične keramike d.o.o., Poljubinj
89, Tolmin

– Avtoprevoz Tolmin d.o.o., Poljubinj 89, Tolmin
ustanovili Sklad dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notar
Edvard Sivec, Tolmin, Brunov drevored 13, dne 31. 8.
1999 izdal notarski zapis, opr. št. SV - 550/99.

Oseba, pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA POSOČJE ustanova za izvajanje aktivne politike zapo-
slovanja je Ljubo Čibej, rojen 26. 3. 1952, stanujoč Bazo-
viška ulica 9, Tolmin.

Št. 113-02-022/99
Ljubljana, dne 21. septembra 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

OBČINE

CERKNICA

4495. Sklep o določitvi novih cen programov za
predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin
Krpan” Cerknica

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, in 31. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95, 51/96
in 62/98) je Občinski svet občine Cerknica na 5. redni seji
dne 4. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi novih cen programov za predšolsko

vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica

I. CENE PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA

1. člen
Cene programov vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Kr-

pan” Cerknica znašajo mesečno:
SIT

1. prva starostna skupina – do 3 let 52.260
2. druga starostna skupina – od 3 do 7 let 37.410
3. integrirani otroci s posebnimi potrebami
za 1 oddelek doplačilo 72.582
4. skrajšan pogram priprave na šolo
na mesec za 1 oddelek 226.297
5. program cicibanovih uric na mesec
za 1 oddelek 77.097
6. oddelek za otroke s posebnimi
potrebami – cena na otroka na mesec 209.177

2. člen
Prispevek staršev iz 1. in 2. točke 1. člena tega sklepa

je prispevek za prisotnost otroka 21 dni v mesecu.

Za dneve odsotnosti otroka, se staršem odračuna ne-
pripravljena hrana, kar znaša 230 SIT na dan.

II. CENE KRAJŠIH PROGRAMOV

4. člen
4 do 5 ur v oddelku prve starostne skupine:

SIT
– z zajtrkom in kosilom 27.930
– s kosilom 26.775
– z zajtrkom 25.200
– brez hrane 24.045
4 do 5 ur v oddelku druge starostne skupine:
– z zajtrkom in kosilom 20.105
– s kosilom 18.950
– z zajtrkom 17.375
– brez hrane 16.220

6. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve meseč-

ni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:
– potrebna sredstva za dejavnost vrtca (za vsakega

vključenega otroka se upošteva cena programa, ki ga obi-
skuje),

– število otrok v posameznih programih,
– sredstva zbrana iz prispevkov staršev.

7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,

cene programov pa se uporabljajo od 1. 11. 1999 dalje.

Št. 15204-105/99
Cerknica, dne 5. novembra 1999.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.
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CERKNO

4496. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 25. člena statuta Obči-
ne Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet
občine Cerkno na 8. seji dne 22. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Cerkno in posto-

pek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Cerkno so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Cerkno z odlokom na predlog župana.

2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

1. Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranijo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlaga občinska uprava, krajevne skupnosti na predlog
občanov in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge
organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z me-
rili za kategorizacijo javnih cest.

3. O predlogu za prenos občinske ceste med državne
odloči Občinski svet občine Cerkno na predlog župana.

4. Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

5. Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

1. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

2. Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

4. O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Cerkno na predlog
župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen jav-
ni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec
te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let in če se njen prenos opravi brezplačno in če
je vpisana v zemljiško knjigo.

3. Določba prejšnega odstavka ne velja za prenos gozd-
nih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

4. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske od-
loči Občinski svet občine Cerkno na predlog župana, njena
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega
odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

1. Planinske poti, turistične poti in druge poti, ki niso
zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so name-
njene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in
ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali zname-
nitosti, niso javne poti po tem odloku.

2. Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njen upravlja-
vec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna
za uporabnike, katerim je namenjena.

3. Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavlja iz vplačil za ogled spome-
nikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim uprav-
ljavcem.
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III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Cerkno.

12. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

1. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja
in vzdrževanja občinskih cest ter letna dinamika njihovega
uresničevanja, viri sredstev za njihovo uresničevanje, sprej-
me Občinski svet občine Cerkno na predlog župana.

2. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

3. V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah, zasutja prepustov ipd.), in
izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojni občinski upravni organ za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanje občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih in in-

vesticijskih del na občinskih cestah, za katere je predpisana
izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve
in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Cerkno;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih,

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v posebni postavki občinskega proračuna.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi
na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

2. Če je izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi predpi-
sanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu
soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služ-
nost za tako izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

1. Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v dveh letih ne pričnejo uporabljati za na-
mene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaš-
čenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

2. Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

1. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni
občinski upravni organ ob upoštevanju predlogov javnih pre-
voznikov.

2. Na vseh novo zgrajenih odsekih in vseh novo rekon-
struiranih občinskih cestah se avtobusna postajališča gradi
zunaj vozišča.
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20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest

in upravljavcem vodotokov)
1. Stroški gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

2. Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje objekta) je sestavni del
vzdrževanja občinske ceste.

3. Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj struge vodotoka so sestavni del
vzdrževanja vodotoka.

21. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

1. Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

2. Za usklajevanje projektiranja iz prejšnjega odstavka
je odgovoren pristojen občinski upravni organ.

3. Stroški projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

1. Pristojen občinski upravni organ mora o gradnji ali
rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma
upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

2. Pristojen občinski organ mora dati investitorju oziro-
ma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v ali ob cesti.

24. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

1. Domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba lahko
pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na
njej.

2. Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Cerkno.

3. Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in
objektov na njej določeno, da jo domača ali tuja pravna oziro-
ma fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in
izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

4. Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o jav-
nih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

1. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

2. Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 29.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvaja-
nje ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ.

26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

1. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki jo samostojno, neposredno in obvezno za-
gotavlja občina in obsega redno vzdrževanje cest in organi-
ziranje njihovega obnavljanja.

2. Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja pristoj-
ni občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo gospodar-
ske javne službe.

3. Redno vzdrževanje občinskih cest se lahko zagotav-
lja tudi z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpi-
sih, ki veljajo za gospodarske javne službe. Izbira koncesio-
narja se lahko opravi brez javnega razpisa, če tako na pred-
log župana odloči občinski svet.

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega koridorja občinske ceste skrbi pristojen občinski
upravni organ.

28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cesta, po katerih je dovoljen javni promet je pristojen občin-
ski upravni organ.

29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

1. Pristojen občinski upravni organ lahko zaradi zapore
občinske ceste začasno preusmeri promet na državno ce-
sto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet.
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2. O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojen občinski upravni organ predhodno uskla-
diti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

30. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)

1. Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo posa-

meznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, odjuge, poškodb ceste zaradi
naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko župan s sklepom začasno, najdalj za čas enega
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil
na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlo-
gi za takšen ukrep.

2. Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz
prve in druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in
pristojno inšpekcijo najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s
prometno signalizacijo na občinski cesti.

3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma ob-
vestiti policijo, pristojno inšpekcijo in javnost. Izvajalec red-
nega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občin-
ski upravni organ.

4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določijo v skladu z določbo 50. člena odloka.

5. Določbe tega člena se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

1. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojnega občinskega upravnega organa.

3. Pristojen občinski upravni organ izda soglasje iz
prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varoval-
nem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in

prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza.

4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih
s 15. členom tega odloka.

5. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8m,
– pri javni poti 6m.
6. Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Cerkno.

32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi,
toplovodi in druge podobne naprave, katerih investitor ni
Občina Cerkno, se smejo napeljevati oziroma postavljati v
območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le
pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

2. Pristojen občinski upravni organ zahteva od uprav-
ljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ce-
ste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz so-
glasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

3. Pristojen občinski upravni organ lahko odkloni izda-
jo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževalo njeno vzdrževanje ali onemogočalo morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

33. člen
(dela na občinski cesti)

1. Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa.

2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste.Upravljavec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvot-
no stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste.

4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poško-
dovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
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35. člen
(izredni prevoz)

1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, razen v
primerih ko pristojni občinski organ in zainteresirani uporab-
nik cest s posebno pogodbo ne določita pogojev in odškod-
nine za uporabo cest nad predpisano osno obremenitvijo.
Merila za določitev odškodnine določi občinski svet.

2. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presegajo
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

3. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ.
O izrednih dovoljenjih obvesti policijo, pristojnega inšpek-
torja in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

4. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvaja-
lec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pri-
stojnim občinskim organom za ceste uskladiti potek izred-
nega prevoza in o tem obvestiti policijo.

36. člen
(nadzor izrednih prevozov in splošna omejitev nosilnosti)

1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso
in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci
rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

3. Največja osna obremenitev, ki velja za vse občinske
ceste znaša 7 ton, razen za potrebe lokalne gradnje in javni
prevoz potnikov. V primeru, da je omejitev manjša od 7 ton
pristojen občinski upravni organ za ceste izda odločbo o
omejitvi in postavitvi ustrezne prometne signalizacije.

37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

1. Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločenih v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski
organ za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta
upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravlja-
nje teh dejavnosti.

2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste

38. člen
(priključki na občinsko cesto)

1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se

lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa. S soglasjem se določijo teh-
nični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objek-
tov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti
že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

4. Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovo-
ljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signali-
zacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

39. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

1. Za graditev naprav nad občinskimi cestami ali ob
njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste.

2. Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

40. člen
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato zelo vplivala na stabilnost
cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet
na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se opravljajo le
pod pogoji, ki jih določa soglasje.

41. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

1. Prepovedano je začasno in trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

2. Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo in druge odplake;
– puščati na cesti sneg ali led;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
– z mazili ali drugimi snovmi premazati cesto;
– voziti ali parkirati po bankinah ali drugih delih

ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili;
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto

ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati
ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali
drugi material ali predmete, če se s tem poslabša
ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovi-
ra ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslab-
ša njeno urejenost;

– nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luč ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali
ogrožale promet;

– spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drugi
material;

– nameščati na cesto kakršne koli predmete z na-
menom oviranja ali onemogočanja nemotenega
in varnega odvijanja prometa;
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– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključ-

ka nanjo;
– puščati na cesti ali metati nanjo kakršne koli pred-

mete, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;

– puščati na cesti živali brez nadzora, napajati živali
ob obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem sve-
tu ali graditi ob cesti napajališča za živali;

– namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

– orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

– obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne
predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetij-
sko orodje ter druge dele tovora;

– poškodovati javno razsvetljavo;
– poškodovati ali odstraniti neprometno signaliza-

cijo.

42. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah le, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

43. člen
(obveznosti sosedov ob občinskih cestah)

1. Sosedi ob občinskih cestah morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.

2. Sosedi ob občinskih cestah morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njegovega vzdrževanja, gradnjo obtočnih in ponikval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

3. Sosedi ob občinskih cestah morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

4. Upravljalec ceste lahko brez soglasja lastnikov očisti
eventualno možno nevarno oviro.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

1. Kamnolomi, peskokopi in lahko obratujejo le v tak-
šni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabil-
nost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost
prometa.

2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste.

2. Ukrepi za varstvo prometa

45. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
47. člena tega odloka.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nja za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se
izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ce-
ste. Dovoljenje se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da
prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste.

46. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občin-
ske ceste.

2. O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka
46. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora
izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega
izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo
dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno
tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore občinske ceste.

3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 8 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih
je predlagana delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popol-
ne zapore ceste. Izdajatelj mnenja za zaporo ceste lahko
spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga
v času med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

5. Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo.

47. člen
(polje preglednosti)

1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ter na notranji strani krivin (pregledna berma) ni dovo-
ljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kaj drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste.
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2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišč mora v polju pre-
glednosti na zahtevo pristojnega inšpektorja ali policista od-
straniti ovire.

3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe pravico do odškodnine.
Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik
oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni
organ za ceste v skladu z zakonom.

4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je taka omejitev uporabe zemljišča
določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste iz 30. člena tega odloka.

48. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz 29.
člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev,
zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o
prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo
katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni
minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje
zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

Za postavitev hitrostnih ovir na občinskih cestah in
pripadajočo vertikalno signalizacijo izda pristojen občinski
upravni organ za ceste soglasje v skladu s predpisi.

2. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni ali zgodovinski spomenik ter narav-
no znamenitost ali turistično pomembno področje ali naselje
in podobno, samo v skladu s predpisi o prometni signalizaci-
ji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči
predstojnik pristojnega upravnega občinskega organa za
ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.

49. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)
1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob

občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen
občinski upravni organ lahko izda soglasje za njihovo posta-
vitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna sig-
nalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanje in odstranitve.

2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski uprav-
ni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki
morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas in za tiste občinske ceste, ki jih
določi Občinski svet občine Cerkno. Transparenti morajo
biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem.

50. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja)

1. Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati gostinsko, servisno, trgovsko in podobno dejav-
nost, ki neposredno vpliva na odvijanje prometa, mora zago-
toviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter za-
dostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni
zagotovljena z javnim parkiriščem.

2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti pozi-
tivno mnenje pristojnega občinskega upravnega organa.

51. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenj za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 47. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

52. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

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

53. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplomirani

inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj
ter opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in izpol-
njuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni
upravi.

54. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

1. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih
ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in
odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledo-
vati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev
del, če se ta dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi
priglašenih del ali v nasprotju s projektno doku-
mentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in
prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se
opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali
v nasprotju z njim;

– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti
na cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost
prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na
njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne ne-
varnost ali prepreči škoda;

– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri po-

segih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, re-

konstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično
pregledana ali ni izročena prometu.
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2. Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke
prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

3. V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

4. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inš-
pektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale,
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorec materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

5. O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstav-
ka tega člena, mora inšpektor za ceste obvestiti župana,
pristojen občinski upravni organ za ceste in policijo.

6. Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda občinskim upravnim organom ute-
meljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo
med izvajalcem in občino.

7. Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

55. člen
(prekrški)

1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene ob-
jekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem
postavlja kakršne koli druge objekte ali naprave
(drugi odstavek 30. člena);

– brez soglasja napelje ali postavi nadzemne tele-
fonske, telegrafske in druge kabelske vode, niz-
konapetostne električne oziroma napajalne vo-
de, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge po-
dobne naprave (prvi odstavek 31. člena);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v
nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali
opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiš-
čih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi
lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja
(33. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določe-
nih za te namene, objekte ali naprave za opravlja-
nje spremljajočih dejavnosti brez predhodne skle-
nitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave
ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega ob-
činskega upravnega organa za ceste (36. člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nas-
protju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja
(prvi odstavek 37. člena);

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občin-
skimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno
lovilno napravo (38. člen);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, pesko-
kope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabil-
nost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ce-
ste ali varnost prometa na njej (43. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pa-
su občinske ceste, ki bi lahko povzročila spre-
membo vodostaja oziroma višine podzemnih vo-
da in tako vplivala na cesto in varnost prometa na
njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega so-
glasja (39. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in
zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko
poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala
ali ogrožala promet na cesti (40. člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles,
ki bi lahko poškodovala voziščev (prvi odstavek
41. člena);

– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodu-
jejo vozišča (drugi odstavek 41. člena);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s kate-
rih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne
odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo
varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek
45. člena);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del
na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti
(prvi in tretji odstavek 44. člena);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba
pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 45. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali
popolno zaporo ceste in začasno prometno ure-
ditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno
prometno tehnično dokumentacijo začasne pro-
metne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 45. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča
v polju preglednosti (prvi odstavek 46. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis
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in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno
obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali
jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (48.
člen).

2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

56. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

57. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest:

– če teh cest ne vzdržuje tako da omogočajo varno
odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena).

58. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 23. člena).

2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

3. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske
ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih ob-
jektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne
medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

59. člen
(večletni plan)

Občina Cerkno najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja
občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.

60. člen
Dokler ne bo organizirana inšpekcijska služba za ceste

na občinski ali medobčinski ravni, njene naloge izvaja pri-
stojni državni inšpektor.

61. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka.

62. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto

vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

63. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

1. Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) in 86. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/97), se morajo prilagoditi določbam 47. in 48. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega odloka.

2. Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nas-
protju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

64. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

1. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

2. Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

65. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 34401-02/99
Cerkno, dne 22. septembra 1999.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

4497. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

Občinski svet občine Cerkno je 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) ter
25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
na predlog Odbora stavbnih zemljišč občine Cerkno na 9.
seji dne 26. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo imeti značaj

dobrine v splošni rabi naslednje nepremičnine:
– v k.o. Cerkno, parcela št. 1333/8, dvorišče v izmeri

29 m2,
– v k.o. Cerkno, parcela št. 1337/11, dvorišče v iz-

meri 43 m2,
– v k.o. Cerkno, parcela št. 1337/34, dvorišče v iz-

meri 51 m2,
– v k.o. Cerkno, parcela št. 1316/28, neplodno v

izmeri 189 m2.
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2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa postane-

jo z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi
Občine Cerkno.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 466-04/99
Cerkno, dne 26. oktobra 1999.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

4498. Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev za naselje Cerkno

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 9. red-
ni seji dne 26. 10. 1999 sprejel

P R O G R A M
priprave prostorskih ureditvenih pogojev

za naselje Cerkno

1. člen
Vsebina programa
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen priprave prostorskih ureditvenih pogojev za

naselje Cerkno,
– vsebina strokovnih opravil v postopku priprave in

sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev,
– način pridobitve strokovnega gradiva oziroma nosilca

strokovnih aktivnosti pri pripravi prostorskih ureditvenih po-
gojev,

– organi organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostor-
skih ureditvenih pogojev,

– roki za posamezne faze priprave prostorskih uredi-
tvenih pogojev.

2. člen
Namen prostorskih ureditvenih pogojev
Za območje naselja Cerkno je v zaključni fazi izdelava

urbanistične zasnove, ki spreminja dosedanja planska izho-
dišča, med njimi tudi tista, na katerih slonijo doslej veljavni
prostorski ureditveni pogoji. Na novo so opredeljena ob-
močja urejanja, ter režimi njihovega urejanja. Z namenom,
da se opredelijo merila in pogoji za posege v tistih območjih,
kjer ni predvidena izdelava PIN, bodo izdelani prostorski
ureditveni pogoji.

Prostorski ureditveni pogoji se bodo vsebinsko nasla-
njali na urbanistično zasnovo za naselje Cerkno, ki je v
zaključni fazi verifikacije in pred sprejetjem.

Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev predstavlja na-
daljevanje naloge:

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Idrija za obdobje do leta 2000 in
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana ob-
čine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki se
nanašajo na območje Občine Cerkno (program priprave
objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/97),

– urbanistične zasnove za naselje Cerkno.

3. člen
Vsebina in zaporedje strokovnih opravil
Priprava prostorskih ureditvenih pogojev bo potekala

skladno z naslednjim programom:
1. pridobitev pogojev soglasodajalcev,
2. opredelitev morfoloških enot,
3. opredelitev rezervatov za varovanje skupnih in splo-

šnih interesov,
4. priprava prostorskih ureditvenih pogojev za javno

razgrnitev,
5. javna razprava,
6. uskladitev s pripombami,
7. pridobitev soglasij,
8. priprava gradiva za sprejem na občinskem svetu.

4. člen
Organizacija priprave strokovnih gradiv
a) Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega pro-

grama je STUDIO AXA iz Nove Gorice, ki je bil skupaj s
STUDIOM KODER izdelovalec naloge, ki je navedena v 2.
členu tega programa in je urbanistična zasnova njeno nada-
ljevanje. Navedena nosilca sta bila imenovana s sklepom
župana št. 352-01 (96 z dne 26. 4. 96 na podlagi predhod-
nega javnega razpisa (Uradni list RS, št. 12/96).

b) Zastopnik naročnika, ki spremlja izdelavo naloge je
Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno.

5. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
V postopku priprave prostorskih ureditvenih pogojev za

naselje Cerkno sodelujejo kot nosilci interesov:
a) organi in organizacije, ki so soglasodajalci v postop-

ku priprave prostorskoizvedbenih aktov:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gori-
ca, Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica,

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Re-
publike Slovenije, Območna enota Nova Gorica, izpostava
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za
okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Območna enota No-
va Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,

– Upravna enota Idrija, Oddelek za gospodarjenje,
kmetijstvo in turizem, Mestni trg 1, 5280 Idrija,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tol-
min, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin,

– Soške elektrarne Nova Gorica, p.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica,

– VG Soča, Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 No-
va Gorica,

– Ribiška družina Idrija, Levstikova 5, 5280 Idrija,
– Podjetje za urejanje hudournikov, Hajdrihova 28,

1000 Ljubljana,
– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije, p.o., Poslovna enota Tolmin, Zalog 11,
5220 Tolmin,

– ELES – Elektro Slovenija, Hajdrihova 2, 1000 Ljub-
ljana,

– Telekom Slovenije, p.o., PE Telekom Nova Gorica,
Kidričeva 17, 5000 Nova Gorica,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gori-
ca, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,

– Cestno podjetje Nova Gorica, p.o., Prvomajska 52,
5000 Nova Gorica,

– Komunala Idrija, p.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
b) Krajevni skupnosti Cerkno, Gorje
c) ostali sodelujoči:
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– Tovarna ETA, d.o.o., Platiševa 39, Cerkno,
– CELES, Lesna industrija, Pot na Zavrte 25, Cerkno,
– Hotel ETA Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno,
– Klub podjetnikov Cerkno.

6. člen
Terminski plan
Posamezne faze v postopku priprave sestavin prostor-

skih ureditvenih pogojev naselja Cerkno so naslednje:
– dokončanje osnutka prostorskih ureditvenih pogojev

v 3 mesecih od podpisa pogodbe,
– javna razgrnitev osnutka ter javna razprava v času od

1. 3. 2000 do 31. 3. 2000,
– obravnava in oblikovanje stališč do pripomb, zbranih

ob javni razgrnitvi v 14 dneh od zaključka javne razgrnitve,
– izdelava dopolnjenega osnutka v mesecu dni od opre-

delitve stališč do zbranih pripomb,
– pridobitev soglasij v enem mesecu,
– dokončno sprejemanje prostorskih ureditvenih po-

gojev do 31. 7. 2000.

7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Cerkno.

Št. 35003/99
Cerkno, dne 26. oktobra 1999.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

JESENICE

4499. Sklep o javni razgrnitvi: a) osnutka sprememb in
dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za
podeželje v Občini Jesenice, b) osnutka
zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski
dom, c) osnutka ureditvenega načrta Športno-
rekreacijski park Podmežakla, d) osnutka
zazidalnega načrta Center Jesenice in osnutka
ureditvenega načrta Mestni postajni park

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 4/95, 20/95 63/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 59/99) in 45. člena statuta Obči-
ne Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96,
2/99 in 23/99) je župan Občine Jesenice dne 15. 11.
1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko
ureditvenih pogojev za podeželje v Občini

Jesenice
b) osnutka zazidalnega načrta Cesta železarjev –

gasilski dom
c) osnutka ureditvenega načrta Športno-

rekreacijski park Podmežakla
d) osnutka zazidalnega načrta Center Jesenice in
osnutka ureditvenega načrta Mestni postajni park

1. člen
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:

a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko uredi-
tvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice,

b) osnutka zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasil-
ski dom, ki ga je izdelal Atelje Prizma, d.o.o., Blejska
Dobrava,

c) osnutka ureditvenega načrta Športno-rekreacijski
park Podmežakla, ki ga je izdelala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana,

d) osnutka zazidalnega načrta Center Jesenice in os-
nutka ureditvenega načrta Mestni postajni park, ki ju je
izdelala Arhitektura, d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljub-
ljana.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditve-

nih pogojev za podeželje v Občini Jesenice bo javno razgr-
njen v prostorih Občine Jesenice ter krajevnih skupnostih
Planina pod Golico in Slovenski Javornik – Koroška Bela.

Osnutek zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski
dom bo javno razgrnjen v prostorih Občine Jesenice ter
krajevnih skupnostih Sava in Slovenski Javornik – Koroška
Bela.

Osnutek ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park
Podmežakla bo javno razgrnjen v prostorih Občine Jesenice
in krajevni skupnosti Podmežakla.

Osnutek zazidalnega načrta Center Jesenice in osnu-
tek ureditvenega načrta Mestni postajni park bosta javno
razgrnjena v prostorih Občine Jesenice in Krajevni skupno-
sti Sava.

3. člen
Razgrnitev osnutkov iz 1. člena tega sklepa bo trajala

od 22. novembra 1999 do 22. decembra 1999.
V času javne razgrnitve osnutkov iz 1. člena tega skle-

pa bodo organizirane javne obravnave. O kraju in času po-
samezne javne obravnave bodo občani in zainteresirane
organizacije obveščeni na krajevno običajen način.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svo-

je pripombe, mnenja in predloge v knjigo pripomb, ki bo na
mestih javne razgrnitve, ali jih pisno posredujejo na naslov
Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta mar-
šala Tita 78, Jesenice, in sicer najkasneje v roku 7 dni po
zaključku javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 012-20/99, 352-41/98
352-14/97, 352-44/98

Jesenice, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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KOBARID

4500. Sklep o ekonomski ceni oddelka jasli

Na podlagi zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96),
zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 16. člena statuta
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Kobarid na 9. seji dne 30. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o ekonomski ceni oddelka jasli

I.
1. Ekonomske cene oddelka jasli v vrtcu Kobarid zna-

šajo:
– za celodnevni program je cena  49.250 SIT,
– za poldnevni program je cena 42.435 SIT.
2. Ekonomske cene veljajo od 1. 9. 1999 dalje, in ne

vključujejo regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, amorti-
zacije, investicijskega vzdrževanja in ne upošteva izpisov
otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se v proračunu predvidi-
jo posebej.

3. Ekonomske cene so izračunane na 12 mesecev.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se

od 1. 9. 1999.

Št. 601-3/97
Kobarid, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

4501. Sklep o cenah šolskih prevozov

Na podlagi 82. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96) ter 9. in 16. člena statuta (Uradni list RS, št.
43/95) Občinski svet občine Kobarid je na 9. redni seji dne
30. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o cenah šolskih prevozov

I
 Cene šolskih prevozov se povišajo za 7,5%, tako da

znaša cena:
kombi 109 SIT/km
mali avtobus 147 SIT/km
avtobus s 25 in več sedeži 165 SIT/km
avto/dan (Logje) 27.450 SIT/dan
avto/dan (Drežnica) 15.630 SIT/dan

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu, velja pa od 1. 9.

1999 dalje.

Št. 640-8/99
Kobarid, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOBILJE

4502. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 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) in 20. člena statuta Občine Kobilje je
Občinski svet občine Kobilje na 5. redni seji dne 13. 9.
1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kobilje za leto 1999

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Kobilje za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
premoženja.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načr-
tovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s
premoženjem občine in načrtovanimi odhodki.

3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1999 se določijo v

višini 126,137.716 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 54,359.193 SIT,
– investicijske obveznosti 71,778.523 SIT.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpo-

reditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporab-

ljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno

in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi
med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.

6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodelujejo pravilo-

ma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabni-
ke proračuna vendar v odvisnosti od potreb in zapadlih
obveznosti uporabnikov proračuna.

7. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni
odbor.

8. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1999 se izloči 0,5% v

rezerve občine.
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Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.

9. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo

proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporab-

ljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v

proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana-
šajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

10. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

11. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-

čuna občine, določenimi v bilanci odhodkov;
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitvi tekoče likvidnosti proračuna.

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občin-
skemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.

12. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obvezno-

stih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.

13. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih

cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih
objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v
odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme občinski svet.

14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijskega dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s po-
godbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih.

15. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje uporab-

nikov proračunskih sredstev. Uporabniki pa so dolžni pred-
ložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sred-
stev.

II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o zača-

snem financiranju javne porabe Občine Kobilje v letu 1999
(Uradni list RS, št. 8/99).

4503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Kobilje

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 20. člena statuta Občine
Kobilje je Občinski svet občine Kobilje na 11. seji dne
11. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Kobilje

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Ur. objave,
št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) in
srednjeročnega plana Občine Lendava (Ur. objave, št.
21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95)
za območje Občine Kobilje.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na predvideno

gradnjo čistilne naprave za gravitacijsko območje naselja
Kobilje.

3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana, navede-
nega v 1. členu tega odloka, in sicer v poglavju 7.3.2.2.
Komunalna infrastruktura, Kanalizacijsko omrežje na koncu
doda »in Kobilja«.

4. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za ob-

močje za območje Občine Kobilje, in sicer:

a) karte v merilu 1:25000

– zasnova primarne rabe prostora

– zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih na-
prav;

b) karta v merilu 1:5000 z oznako Turnišče 18, ki je
istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 403-02-729/99
Kobilje, dne 13. septembra 1999.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.
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5. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se tekstualni del srednjeročnega družbenega

plana Občine Lendava navedenega v prvem členu, in sicer
se v poglavju 11.2.12. Urejanje kanalizacijskega omrežja na
koncu doda: »Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne
naprave na gravitacijskem območju naselja Kobilje«.

6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega

plana Občine Lendava za obdobje 1986–1990 in sicer
pregledni kartografski načrti v merilu 1:5000, in sicer karta
z oznako Turnišče 18.

7. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za ob-
močje Občine Kobilje začnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-868/99
Kobilje, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

4504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in
čistilno napravo v naselju

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/89, 37/85, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Urad-
ni list RS, št. 45/95) je Občinski svet občine Kobilje na
11. redni seji z dne 11. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in
čistilno napravo v naselju

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacij-

skem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v
naselju (Uradni list RS, št. 41/96).

2. člen
Črta se zadnji odstavek 3. člena ter se nadomesti z

novim besedilom, ki glasi:
“Čistilna naprava bo zgrajena na parc. št. 5388/5,

utrjena dostopna pot pa na parc. št. 5388/2 v k.o. Kobilje.
Celotna površina za čistilno napravo znaša za 300 m2 in je
zavarovana z ograjo maksimalne višine 2 m.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-869/99
Kobilje, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

4505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
izven ureditvenih območij naselij v Občini
Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko
izvedbenimi načrti

Na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 45/95) je Občinski svet občine Kobilje na 11. redni
seji z dne 11. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
izven ureditvenih območij naselij v Občini
Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko

izvedbenimi načrti

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostor-

sko ureditvenih območjih naselij v Občini Lendava, ki se ne
urejajo s prostorsko izvedbenimi načrti (Uradne objave ob-
čin Pomurja, št. 28/88 in Uradni list RS, št. 9/96).

2. člen
V drugem odstavku 6. člena ter drugem in petem od-

stavku 7. člena se besede »Upravna enota Lendava, Notra-
nja organizacijska enota za kmetijstvo, v sodelovanju s pred-
stavnikom občinskega upravnega organa za kmetijstvo« čr-
tajo in nadomesti z besedami: »Upravni organ občine
Kobilje«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-870/99
Kobilje, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

4506. Statut Občine Kobilje

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) je Občinski svet občine Kobilje na 5. redni
seji dne 13. 9. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Kobilje

I. SPLOŠNE DOLOČBE TER OBMOČJE IN DELI OBČINE

1. člen
Območje Občine Kobilje obsega območje naselja Ko-

bilje.

2. člen
Statut Občine Kobilje ureja najpomembnejša vprašanja

Občine Kobilje, in sicer območje Občine Kobilje ter organi-
zacijo in delovanje njenih organov.
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3. člen
Občina Kobilje je pravni naslednik celotnega območja

prejšnjega pravnega subjekta Krajevne skupnosti Kobilje,
celotnega premoženja, vseh pravic, obveznosti in financ
Krajevne skupnosti Kobilje.

4. člen
Občina ima svoj grb, zastavo in pečat. Pečat je okrogle

oblike in vsebuje ime občine in kraja. Velikost, uporabo in
hrambo pečata določi župan s svojim aktom.

5. člen
Občina Kobilje ima svoj praznik. Praznik Občine Kobi-

lje se določi z odlokom.

6. člen
Občino kot pravno osebo predstavlja in zastopa župan.

V premoženjskih zadevah zastopa občino in njene or-
gane Javno pravobranilstvo RS – Murska Sobota.

Župan lahko za zastopanje občine v premoženjskih
pravnih zadevah pooblasti tudi drugo osebo, ki po zakonu
lahko izvaja navedene naloge. Za izvajanje le-teh ostane
odgovoren župan.

7. člen
Občani Občine Kobilje so vsi tisti, ki imajo na območju

občine stalno prebivališče. Občina lahko za posebne zaslu-
ge podeli naziv častnega občana. Pogoje za podelitev, po-
stopek in način podelitve določa poseben odlok.

8. člen
Občina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru us-

tave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje
naloge, ki so nanjo prenesene s področnimi zakoni ter nalo-
ge, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost
država.

9. člen
Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini ne-

posredno in prek organov občine.

Občina se pri uresničevanju skupnih nalog povezuje in
sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi lokalni-
mi samoupravnimi skupnostmi.

10. člen
Občani se lahko obračajo s peticijo ali drugo pobudo

na katerikoli organ občine, ki jim mora odgovoriti najkasneje
v 30 dneh.

11. člen
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Sedež Občine Kobilje je v Kobilju 35.

12. člen
Občina Kobilje se lahko povezuje v pokrajino. Skupaj s

sosednjimi občinami.
Občina Kobilje sodeluje z drugimi občinami za oprav-

ljanje skupnih zadev na načelih prostovoljnosti, enakoprav-
nosti in solidarnosti.

II. NALOGE OBČINE

13. člen
Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statu-
tom in zakonom, zlasti pa:

1. na področju normativnega urejanja:
– sprejema statut občine, odloke in druge občinske

akte;
– sprejema občinski proračun in zaključni račun;
– sprejema načrt razvoja občine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne površine;
– organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red

v občini;
– ureja delovanje občinske uprave;
– ureja občinske javne službe;
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem ob-

čine;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine;
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
– sprejema načrt varstva pred požarom lokalne skup-

nosti;
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– določi organizacijo in način dela v vojni;
2. pospešuje in skrbi za:
– službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva,

osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene,
invalide in ostarele;

– vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko,
dokumentacijsko, društveno, turistično, kulturno in drugo
dejavnost na svojem območju;

– razvoj športa in rekreacije;
– osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavno-

sti za preprečevanje in blažitev posledic naravnih in drugih
nesreč;

3. na področju upravljanja:
– upravlja občinsko premoženje;
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za

lokalne javne službe;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja občinske javne površine in drugo javno do-

bro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
– vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne

poti, rekreacijske in druge javne površine;
– pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično

dejavnost in njihov razvoj;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-

čanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb;
– skrbi za razvoj energetike in pospešuje naloge na

področju ekologije;
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in od-

borov ter občinske uprave;
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– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področ-
ju osnovnega izobraževanja, kulture, športa, socialnega vars-
tva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in drugih de-
javnosti;

– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospo-
darske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska
dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom,
druge dejavnosti);

– zagotavlja sredstva za požarno varnost in gasilstvo;
– zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališke, po-

grebne in mrliško ogledne službe;
– organizira, usposablja in opremlja občinske enote,

službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in
pomoč;

– organizira požarno stražo, ko je razglašena poveča-
na nevarnost požarov v naravnem okolju ter izvaja druge
ukrepe za varstvo pred požarom;

– organizira sistem alarmiranja;
– gradi javna zaklonišča na območjih, kjer je obvezna

graditev zaklonišč;
– zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in

oskrbo ogroženih prebivalcev;
5. ureja in vzdržuje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne površine;
– vodovodne, energetske in komunalne objekte;
– sredstva za zaščito, reševanje in pomoč;
6. s svojimi ukrepi:
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno po-

moč;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, geotermalnih

virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje od-
padkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;

– razvija dejavnost za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;

7. zagotavlja in organizira:
– pomoč in reševanje za primere elementarnih in dru-

gih nesreč;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje

prebivalstva o pretečih nevarnostih;
– zveze za potrebe zaščite, reševanja in pomoči;
– zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih

nesrečah;
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov Civilne za-

ščite za osebno in vzajemno zaščito oziroma reševanje in
pomoč;

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi sredstvi občinskega premoženja;
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in ne-

premičnin;
– pogodbe z društvi in drugimi organizacijami o oprav-

ljanju gasilske javne službe ter nalog zaščite, reševanja in
pomoči;

– pogodbe o sanacijah;
– pogodbe o uporabi javnega in drugih razmerij v kate-

re vstopa občina;

10. pomaga:
– pri organiziranju kurirske službe in izvajanju mobiliza-

cije;
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev v

vojni.

14. člen
Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,
– občinsko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in

javnih prireditev,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razglasitev za potre-

be občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– izdelavo in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja,
– gasilstvo kot obvezno lokalno službo,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepe za zaščito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odločanje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekar-

niško dejavnost,
– mrliško ogledna služba,
– določanje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske službe,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omrežij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdrževanje gozdnih cest,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstva pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje

parkirnih površin, način parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za

pomoč na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

15. člen
Občina predpisuje in določa pod pogoji, ki jih določa

zakon naslednje davke in druge občinske dajatve:
– davek od premoženja,
– davek na dediščino in darila,
– davek na dobitnike od iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– določa najemnine in zakupnine za oddana zemljišča,

stanovanja, lokalne in druge občinske objekte,
– določa pogoje za oddajo in najem objektov in druge-

ga premoženja,
– določa takse, prispevke, nadomestila in druge daja-

tve v skladu z zakonom.
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III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

16. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni od-

bor.
Organ občine je tudi občinska volilna komisija.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-

ski funkcionarji.
Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo neprofe-

sionalno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno.

17. člen
Organi občine se volijo za štiri leta.

18. člen
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta ter na dru-
ge načine, ki jih določa ta statut in poslovnik občinskega
sveta.

Občinski svet obvešča javnost o svojem delu.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in

drugih občinskih organov, ki so zaupne narave.

19. člen
Občinski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah

navzoča večina njihovih članov.

2. Občinski svet

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini.
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje njiho-

ve člane,
– imenuje člane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za občinske volitve,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu

načelnika upravne enote,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-

tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
plače in dela plače, občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organom in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– nadzoruje delo župana, podžupana, odborov in ob-
činske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– določa organizacijo in delovno področje občinske
uprave ter nadzoruje njeno delo,

– določa načrt delovnih mest občinske uprave na pred-
log župana,

– daje soglasje k imenovanju višjih upravnih delavcev,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, kolikor o

tem v skladu s tem ne odloča župan,
– odloča o najemu občinskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– določa nadomestilo oziroma plačo župana ter nado-

mestilo članov občinskega sveta, odborov in nadzornega
odbora,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter
javne gospodarske službe,

– daje koncesije,
– določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog,
– sprejema in obravnava pritožbe občanov,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi

in drugimi nesrečami,
– določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter

način njihovega delovanja v vojni,
– imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi

sredstvi požarnega sklada,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta

statut.

21. člen
Občinski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstoj-

nikov republiških organov, pristojnih za občino.
Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih

pristojnostih iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da
o teh zadevah odloča drug občinski organ.

22. člen
Občinski svet šteje osem članov. Člani občinskega

sveta se volijo za 4 leta. Mandat članov občinskega sveta se
začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sve-
ta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.

Člani občinskega sveta in župan so občinski funkcio-
narji.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v
katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.

Župan, člani nadzornega odbora in delavci občinske
uprave ne morejo biti člani občinskega sveta.

23. člen
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno

prebivališče.
Občinski svet se voli po večinskem načelu.
Za volitve občinskega sveta se lahko občina razdeli na

volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svoje funkcije nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana in člana nadzornega odbora kot tudi ne z delom v
občinski upravi.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v državni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
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Članu občinskega sveta preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od 6 mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko

občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega
odstavka. Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega
sveta iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka tega
člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o
svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka
tega člena.

Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni
obliki.

Članu občinskega sveta preneha mandat, ko občinski
svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prene-
hanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določila zakona.

24. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri

je potrjenih več kot polovica mandatov občinskega sveta.
Prvo sejo skliče dotedanji župan najkasneje v 20 dneh po
izvolitvi.

25. člen
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan

sklicuje seje v skladu z določbami tega statuta in poslovnika
občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občin-
skem svetu, mora pa jih sklicat najmanj štirikrat letno.

Župan mora sklicati sejo, če to zahteva najmanj četrti-
na članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih
dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje.

Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sed-
mih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
mora biti priložen dnevni red predlagane točke, predlagan
dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

26. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Če to terja javni interes, lahko svet sklene, da se jav-

nost izključi.
Člani občinskih odborov in župan imajo pravico priso-

stvovati sejam občinskega sveta. Predstavniki občinskih od-
borov so se na zahtevo občinskega sveta dolžni udeležiti
seje odbora in odgovarjati na vprašanja članov občinskega
sveta.

27. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z večino navzočih

članov, razen, če zakon ali ta statut določa drugačno večino.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
določa zakon ali ta statut, in kadar tako zahteva najmanj
večina članov sveta.

28. člen
Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih
občinskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko večino navzo-
čih članov.

3. Občinski odbori in komisije

29. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinske-
ga sveta.

Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisije in odborov
imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi iz-
med drugih občanov.

30. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovni-
kom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge.

4. Nadzorni odbor

31. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini.
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski

svet na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih
članov občinskega sveta.

Listo kandidatov sestavi komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Predloge za člane nadzornega odbora lahko predlaga-
jo člani občinskega sveta, stranke in občani.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
mora pri sestavi liste kandidatov za nadzorni odbor upošte-
vati, da so za kandidate predlagani občani, ki poznajo fi-
nančno-računovodske predpise, znajo opraviti preverjanje
skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi oziroma
imajo ustrezno strokovno izobrazbo finančno-računovodske
ali pravne smeri.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, delavci občinske uprave ter
člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračun-
skih sredstev.

32. člen
Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan.
Na prvi seji člani odbora izvolijo predsednika, ki pred-

stavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mne-
nja, priporočila in predloge pred organi občine in pri nadzo-
rovanih osebah, podpisuje pisne odpravke nadzornega od-
bora ter sklicuje in vodi seje.

Mandat nadzornega odbora traja do izteka mandata
občinskega sveta.

Občinski svet lahko na predlog nadzornega odbora
razreši člana nadzornega odbora, če nastopijo razlogi, ki so
v zakonu določeni za predčasno prenehanje mandata člana
občinskega sveta.
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33. člen
Naloge nadzornega odbora so:
– preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni,

drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi
in drugimi sklepi občinskega sveta,

– preverjanje skladnosti zaključnega računa s proraču-
nom in odločitvami občinskega sveta,

– preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov
občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,

– periodično preverjanje pravilnosti in pravočasnosti
izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna,

– redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpo-
laganja z občinskim premoženjem.

Nadzorni odbor opravlja našteta preverjanja v obliki
rednega nadzora.

Občinski svet in župan lahko zahtevata, da nadzorni
odbor o določeni zahtevi da mnenje oziroma da opravi nad-
zor pri uporabniku proračunskih sredstev.

34. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z večino

vseh članov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-

njih izdela poročilo s priporočili in predlogi in najmanj dva-
krat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

Občinski organi so dolžni obravnavati mnenja, priporo-
čila in predloge nadzornega odbora in jih v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah lahko obvešča
javnost takrat, ko je njegovo poročilo dokončno ter tako, da
ob obveščanju spoštuje pravice strank. Poročilo nadzorne-
ga odbora postane dokončno, ko je nadzorni odbor poroči-
lo vročeno nadzorovani osebi v pripombe in odgovor ponov-
no obravnaval in izdelal dokončno poročilo s priporočili in
predlogi ter ga predložil občinskim organom oziroma orga-
nom porabnikov občinskega proračuna.

35. člen
Župan je dolžan tekoče obveščati nadzorni odbor o

premoženjskem in finančnem poslovanju občine ter zagoto-
viti strokovno in administrativno pomoč občinske uprave.

Za delo nadzornega odbora se zagotavljajo sredstva v
občinskem proračunu v sredstvih za delo občinskih organov
in občinske uprave.

5. Župan

36. člen
Občina ima župana. Župan je izvoljen na neposrednih

volitvah. Župan lahko opravlja svojo funkcijo tudi poklicno.
Mandatna doba župana traja 4 leta.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinske-

ga sveta in člana nadzornega odbora ter z delom v občinski
upravi.

37. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje

občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja,
– predlaga občinskem svetu v sprejem proračun obči-

ne in zaključni račun,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in dru-

ge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

– predlaga imenovanje podžupana,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih

aktov,
– skrbi in odgovarja za izvajane odločitev občinskega

sveta in občinskih odborov,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega

sveta in občinskih odborov,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– imenuje višje upravne delavce in sklepa delovna raz-

merja zaposlenih v občinski upravi,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe Civilne zaščite občine,
sektorjev ter poveljnike za CZ,

– sprejme načrte zaščite in reševanja,
– določi društva, gospodarske družbe, zavode in dru-

ge organizacije na območju občine, ki morajo izdelati načrte
zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev
ter izjemoma določi lastnike in uporabnike stanovanjskih
hiš, ki morajo začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in
ogrožene osebe,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– predlaga upravnemu organu za obrambo razporedi-
tev delavcev oziroma državljanov na delovno dolžnost oziro-
ma na dolžnost v civilni zaščiti ter uresničevanje materialnih
dolžnosti,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz

pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.

38. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

39. člen
Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve ob-

činskega sveta. Če to stori, mora navesti razloge za zadrža-
nje take odločitve na seji občinskega sveta.

Če se odločitev sveta nanaša na zadevo, ki je bila z
zakonom poverjena občini, mora župan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odločitve.

40. člen
Župan ima pravico udeleževati se sej občinskih odbo-

rov in komisij, sej nadzornega odbora pa le na njegovo
povabilo.

41. člen
Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje ob-

činski svet z večino vseh članov na predlog župana izmed
članov občinskega sveta.

Imenovanje podžupana določi občinski svet z aktom, ki
določa, da bo v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa
o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana.
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42. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-

lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

43. člen
Podžupan opravlja funkcijo podžupana in funkcijo čla-

na občinskega sveta hkrati. Podžupan, ki v primeru predča-
snega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župa-
na, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

44. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župan član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

45. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnosti, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat, če ga občinski svet na

predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe.

Župan oziroma podžupan je dolžan občinski svet obve-
stiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto in šesto alineo
prvega odstavka tega člena. Odločitev oziroma odstopna izja-
va župana ali podžupana mora biti v pisni obliki posredovana
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisi-
ja je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz
pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.

46. člen
Operativno strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih

sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini izvajajo poveljnik
in štab CZ občine, poveljniki in štabi CZ sektorjev ter povelj-
niki za CZ. V ta namen pripravljajo ocene ogroženosti in
načrte zaščite in reševanja.

Poveljniki in poverjeniki za CZ iz prejšnjega odstavka
so za svoje delo odgovorni županu in nadrejenim poveljni-
kom CZ. Pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči imajo tudi
posebna pooblastila.

6. Neposredne oblike odločanja občanov

47. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih za-

devah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

48. člen
Zbor občanov v občini:
– razpravlja o spremembah statuta občine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širše

samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu občinskega sveta, župana in drugih

občinskih organov,
– razpravlja o poročilih občinskih organov o njihovem

delu,
– razpravlja o spremembah območja občine,
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinei.

49. člen
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na po-

budo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov
volivcev v občini.

50. člen
Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi

odločitvi razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, če to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
občini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.

51. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo določbe zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnih volitvah.
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52. člen
Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni

referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena,
da se ugotovi volja občanov.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo določbe 26. in 27. člena tega statuta.

53. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na
prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh
mesecih.

Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih
organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v
enem mesecu.

Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OBČINSKA UPRAVA

1. Organizacija občinske uprave

54. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

55. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga
na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

56. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh in v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katero krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

57. člen
Organizacija občinske uprave je na predlog župana

določena s tem statutom. Župan lahko predlaga spremem-
bo organizacije občinske uprave, določene s tem statutom.
Podrobnejša organizacija občinske uprave se lahko na pred-
log župana določi z odlokom.

58. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev

občinskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob-

činske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski
svet.

Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določe-
nih aktov poslovanja.

59. člen
Naloge občinske uprave opravlja:
– občinski urad, v okviru katerega se lahko ustanovijo

oddelki za izvajanje določenih nalog uprave.
Urad opravlja vse uradne zadeve iz pristojnosti občin-

ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Občinska uprava zagotavlja opravljanje informacijske

dejavnosti na svojem območju.

60. člen
Za delo urada je tajnik odgovoren županu.

61. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji

upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.

62. člen
Tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični de-

lavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom ter
načrtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju, ki ju
sprejme občinski svet, določi župan.

Za tajnika občinske uprave in druge zaposlene v občin-
ski upravi, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in
plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.

63. člen
Posamične akte in izvirne pristojnosti občine izda taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi jav-
nih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

64. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in

prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po
zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih
postopkih določenih z zakonom.

65. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

Župan mora zagotoviti vodene evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

66. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogo-
jih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča
tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
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O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-
poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

Če župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-
ljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odločbe voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vode-
nje upravnega postopka po zakonu in tem statutu.

Administrativna dela v organih in službah občine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

67. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan, zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno
za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.

68. člen
O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi tajnika odloča župan.
O izločitvi uradne osebe odloča župan, če pa upravo

vodi po pooblastilu župana tajnik, odloča o izločitvah urad-
nih oseb tajnik.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

69. člen
Ministrstvo vsako na svojem področju, nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadeva, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

70. člen
Občani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo občinske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi,
če ugotovi, da upava, župan ali občinski svet pri odločanju
ne ravnajo v skladu z zakonom in drugimi zakonitimi predpisi.

V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

71. člen
Občina Kobilje lahko organizira javne službe.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.
Z javnimi službami Občina Kobilje zagotavlja in ureja

javne dobrine in storitve na področjih in primerih, kadar je to
v javnem interesu.

Materialne javne dobrine oziroma storitve zagotavlja
občina z gospodarskimi javnimi službami, nematerialne jav-
ne dobrine oziroma storitve pa z negospodarskimi javnimi
službami.

72. člen
Občina Kobilje lahko organizira in ureja javne službe s

svojimi splošnimi in posamičnimi akti v skladu z zakonom na
posameznem področju.

73. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

74. člen
Občina Kobilje organizira javne službe kot obvezne na

naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zrak,
– varstvo pred požari.
Izbirne gospodarske javne službe določi občina z

odlokom.

75. člen
Občina Kobilje skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– urejanje pokopališča ter pokopališko in pogrebno

dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.

76. člen
Za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh členov ustanavlja

občina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podelju-
je koncesije in oblikuje režijske obrate v okviru občinske
uprave.

77. člen
Občina lahko zaradi gospodarskega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

78. člen
Občina z odlokom določi načine in oblike izvajanja

gospodarskih javnih služb.
Za posamezno gospodarsko javno službo občina z od-

lokom določi zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja po

vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko

razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
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– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izva-

janje gospodarske javne službe, ki so občinska lastnina ter
del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa

– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.

79. člen
Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih služ-

bah določi vrste javnih služb ter načine in oblike njihovega
izvajanja.

Občinski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

80. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in pre-

mične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin

in nepremičnin.

81. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

82. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

83. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

84. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine,

če ni z odlokom občine drugače določeno.

85. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O
najetju posojila odloča župan.

86. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom, vendar najmanj 0,5%
prihodka. Odstotek izločanja sredstev določi občinski svet
na predlog župana.

Izločanje v rezervo se izvrši vsak mesec.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo

rezerve občine 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

87. člen
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečeva-
nje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje stroškov proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega od-

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sreds-
tva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke prvega odstavka
odloča občinski svet.

Z odlokom občine je lahko določeno, da župan odloča
o uporabi sredstev za namene iz 1. točke prvega odstavka
do zneska, določenega v proračunu za tekoče leto.

88. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja.

Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom pro-
računa tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. de-
cembra leta, za katerega se sprejema zaključni proračun.

Zaključni proračun se predloži občinskemu svetu do
konca marca tekočega leta za preteklo leto.

89. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil.
Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi

zakona.

90. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

potrdi občinski svet. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan
na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglas-
ju ministrstva pristojnega za finance.

Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih služb.

O zadolžitvi odloča občinski svet.
O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odločitve.

91. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
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Občine smejo dajati poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poroštvo.

92. člen
Prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe

so:
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v viši-

ni, ki je določena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada občini tudi

del prihodkov od dohodnine, v višini določeni z zakonom.

93. člen
Prihodki občine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premoženja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, določeni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v viši-

ni, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občin-

ski svet predpiše, da se davek od premoženja plačuje v
višini, ki je do petkrat večja od višine, ki je določena z
zakonom.

94. člen
Finančno poslovanje izvršuje finančno-knjigovodska

služba.
Delo finančno-knjigovodske službe nadzoruje župan ali

tajnik in nadzorni odbor.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

95. člen
Občinski svet sprejme statut občine in poslovnike za

delo občinskega sveta.
Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splošne pravne akte.
Občinski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo

in izdaja pravilnike.
Občinski svet sprejema prostorske in druge plane raz-

voja občine, občinski proračun in zaključni račun.

96. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

97. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

98. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve in prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

99. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

100. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njunega izvrševanja.

101. člen
Z navodilom s lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

102. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje dve tretji-
ni vseh članov občinskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

103. člen
Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, žu-

pan, občinski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v
občini.

Predlog odloka pošlje predlagatelj županu.

104. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

105. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta
in na sejah v pristojnih odborih.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od-
loka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlaga-
telj.

106. člen
Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta

najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri
bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-
gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka. V drugi obravnavi raz-
pravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu pred-
loga odloka in o naslovu odloka. Ko občinski svet konča
razpravo o posameznem členu predloga odloka, člani ob-
činskega sveta o njem glasujejo. Na koncu člani občinskega
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sveta glasujejo še o naslovu odloka in o predlogu odloka v
celoti.

Predlog odloka se pred sprejemom v občinskem svetu
lahko da v javno razpravo.

107. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne

nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlo-
kov, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

108. 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 najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlagan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena
četrtina članov občinskega sveta.

109. člen
Odlok, amandma, posamezni člen odloka in naslov

odloka je sprejet, kadar zanj glasuje na sklepčni seji sveta
najmanj večina navzočih članov.

110. člen
O predlogih drugih splošnih aktov, razen občinskega

proračuna, razpravlja in odloča občinski svet na eni obrav-
navi.

111. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu in pričnejo veljati 15. dan po objavi,
če ni v njih drugače določeno.

3. Posamični akti občine

112. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh

in to:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti,
– o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti,
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

113. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku odloča na drugi stop-
nji župan.

O pritožbah zoper posamične pravne akte izdane v
upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

4. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

114. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih 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 statut določa za sprejem odloka.

VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

115. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se
s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne, posega v njene pravice.

116. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

117. člen
Župan oziroma občinski odbor po pooblastilu občin-

skega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sprožita tudi,
če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

118. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

119. člen
Občinski odbori so dolžni za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.

Občina Kobilje odloča s posamičnimi akti o upravnih
stvareh in to:

– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti,
– o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti,
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

IX. POVEZOVANJE OBČINE KOBILJE V POKRAJINO
IN DRUGO SODELOVANJE

120. člen
Občina Kobilje se poveže z drugimi sosednjimi občina-

mi v širšo lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresničevanja
skupnih koristi svojega prebivalstva.

Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občin-
ski svet z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.

O odločitvi občinskega sveta se v občini izvede lokalni
referendum.
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S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se
določijo okvirne naloge, ki jih bo občina prenesla na pokraji-
no. S potrditvijo statusa pokrajine občinski svet dokončno
določi prenesene občinske pristojnosti pokrajine.

121. člen
Lokalne zadeve širšega pomena prenesene na pokraji-

no, za katere občina daje soglasje pokrajini, so določene s
pokrajinskim statutom.

122. člen
Pokrajinski svet sestavljajo sorazmerno število članov

sveta in župan vsake občine, ki je vključena v pokrajino.
Člani so izvoljeni na tajnem glasovanju izmed kandidatov, ki
so dobili največ glasov. Med kandidati, ki so dobili enako
število glasov, se glasovanje ponovi.

123. člen
Občinski svet lahko z dvetretjinsko večino navzočih

članov sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo
dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev širšega pomena, pomembnih za občino oziroma obči-
ne. Če zahteva večina navzočih članov občinskega sveta, se
lahko o takem povezovanju izvede razprava med občani in
ugotovi njihova volja.

124. člen
Operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih

sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini izvajajo poveljnik
in štab Civilne zaščite občine, poveljniki in štabi Civilne
zaščite sektorjev ter poveljniki za Civilno zaščito. V ta namen
pripravljajo oceno ogroženosti in načrte reševanja.

Poveljniki in poverjeniki za Civilno zaščito iz prejšnjega
odstavka so za svoje delo odgovorni županu in nadrejenim
poveljnikom Civilne zaščite. Pri vodenju zaščite, reševanja in
pomoči imajo tudi posebna pooblastila.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

125. člen
Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene

zadeve iz državne pristojnosti, navedene v 101. členu zako-
na o upravi, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot državni predpisi
in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi nadomeščajo državni
organi v mejah svojih pristojnosti.

126. člen
Predpisi prejšnje Občine Lendava v delih, s katerimi so

urejene lokalne zadeve iz 21. In 22. člena zakona o lokalni
samoupravi, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot občinski predpi-
si Občine Kobilje, ki jih izvršuje ter s svojimi predpisi nado-
mešča.

127. člen
Statut Občine Kobilje začne veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-02-842/99
Kobilje, dne 13. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

4507. Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje

Na podlagi 97. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 94/99) je Občinski svet občine Kobilje na 5. redni
seji dne 13. 9. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Kobilje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti občinskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost

dela se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi splošnih
koristi odloči občinski svet z večino prisotnih članov.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

5. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan v 20 dneh

po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov
mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče
predsednik volilne komisije v naslednjih petnajstih dneh.

6. člen
Do potrditve mandata župana vodi sejo župan, ki ima

mandat.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikom – na predlog

najmanj petih svetnikov – komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po poro-
čilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikacijo man-
datov za svetnike in župana.

7. člen
Svet na svoji prvi seji obravnava poročilo o izidu volitev

v občini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter mandat
župana. Mandate svetnikov in župana potrdi svet na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, po-
tem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter
vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

Svet odloči posebej o potrditvi mandata župana.
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III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SVETNIKOV

1. Splošne določbe

8. člen
Svetniki imajo pravice in dolžnosti, določene z zako-

nom, statutom občine in tem poslovnikom.

9. člen
Svetniki imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej

sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta.

10. člen
Svetniki imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu

delovnih teles sveta, katerih člani so. Svetniki se lahko ude-
ležujejo tudi sej drugih delovnih teles in na njih razpravljajo.

11. člen
Svetniki lahko postavljajo vprašanja županu in občinski

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov občine (žu-
pana, občinske uprave, delovnih teles) in druge informacije,
ki jih potrebujejo za svoje delo in odločanje v svetu.

Župan, občinska uprava in delovno telo so dolžni od-
govoriti na vprašanje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. Če svetnik to posebej zahteva, se mu mora
odgovoriti na vprašanje oziroma posredovati mnenje v pisni
obliki.

2. Vprašanja in pobude svetnikov

12. člen
Na vsaki redni seji sveta je predvidena posebna točka

dnevnega reda za vprašanja in pobude svetnikov županu ali
funkcionarjem občinske uprave, ki se nanašajo na njihovo
delo ali zadeve iz njihove pristojnosti. Pobude lahko poda
tudi skupina občanov.

13. člen
Vprašanje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in

dovolj razumljivo. V nasprotnem primeru župan na to opozori
in ga pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno
dopolni.

14. člen
Pri obravnavi vprašanja in pobud svetnikov morata biti

na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta
župan ali tajnik občine zadržana, določite, kdo ju bo nado-
meščal in odgovarjal na vprašanja in pobude svetnikov.

15. člen
Na ustno in pisno postavljena vprašanja na sami seji

sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vprašanje postavljeno.

Na dobljen odgovor na vprašanje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vprašanje.

16. člen
Svetnik ima pravico dati pobudo županu, delovnemu

telesu ali občinski upravi za ureditev določenih vprašanj ali
za sprejem določenih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji občin-
skega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati več kot pet
minut.

17. člen
Pisno pobudo posreduje župan občinski upravi ali de-

lovnemu telesu, ki morajo odgovoriti v 30 dneh od dneva,
ko je bila pobuda dana.

Če se pobuda nanaša na delo občinskega sveta, mora
župan na njo odgovoriti takoj oziroma jo uvrstiti na dnevni
red prve naslednje seje. Če svetnik z odgovorom župana ni
zadovoljen, lahko zahteva, da se pobuda obravnava na prvi
naslednji seji sveta. O tem odloči svet z glasovanjem.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s seje sveta in delovnih teles

18. člen
Svetnik se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih

teles, katerih član je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega

telesa, katerega član je, mora o tem obvestiti župana oziro-
ma predsednika delovnega telesa, najpozneje do začetka
seje.

19. člen
Če župan oceni, da je to potrebno, lahko na seji sveta

posebej poroča o tem, kateri svetniki so na prejšnji seji
izostali.

O razlogih za odsotnost s sej sveta se lahko opravi
obravnava tudi v okviru posebne točke dnevnega reda seje
sveta.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.

21. člen
V okviru svojih pristojnosti občinski svet veljavno skle-

pa, če je na seji navzoča večina članov. Občinski svet spre-
jema odločitve z večino navzočih članov, razen, če zakon ali
statut določa drugačno večino. Glasovanje je javno. Tajno
se glasuje le, kadar tako določa zakon ali statut, in kadar se
za tajno glasovanje odloči večina navzočih članov. Nadzorni
odbor, občinska volilna komisija in druge komisije sveta
veljavno sklepajo, če je na njihovih sejah navzočih večina
njihovih članov.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

22. člen
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela

sveta, po sklepu sveta, na predlog župana ali na predlog
drugih predlagateljev, določenih s statutom občine.

23. člen
Izredno sejo sveta skliče župan na svojo pobudo, na

predlog delovnega telesa, nadzornega odbora ali na zahte-
vo najmanj petine članov sveta. Izredna seja se skliče za
obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogo-
jev za sklic redne seje. V zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo
gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča.



Uradni list Republike Slovenije Št. 94 / 19. 11. 1999 / Stran 13913

Če župan na pisno zahtevo upravičenega predlagatelja
ne skliče seje sveta v roku pet dni od prejema zahteve za
sklic, lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati
predloži tudi ustrezno gradivo.

24. člen
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

pošlje svetnikom najmanj sedem dni pred dnem, določenim
za sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom pošlje tudi gradivo,
ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno
sejo lahko skliče župan tudi v krajšem roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se pošlje tudi
županu in tajniku občine.

25. člen
Na seje sveta se lahko vabijo tudi poročevalci za posa-

mezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan.
Glede na dnevni red se pošlje vabilo tudi drugim, kate-

rih navzočnost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.

26. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan. Pred-

log dnevnega reda lahko županu predlagajo 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 dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo.

27. člen
Seji sveta predseduje župan. Kadar je župan zadržan,

predseduje seji sveta podžupan. Po pooblastilu župana lah-
ko vodi posamezno sejo sveta podžupan, čeprav je župan
na seji navzoč.

Kadar nastopijo razlogi, da se že sklicane seje ne mo-
reta udeležiti niti župan niti podžupan, vodi sejo član občin-
skega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi pa najsta-
rejši član občinskega sveta.

28. člen
Svetniki imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odločanju na sejah.
Župan in tajnik občine imajo pravico udeleževati se sej

sveta in na njih razpravljati o vseh vprašanjih, ki so na dnev-
nem redu.

Župan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpraša-
njih, ki niso na dnevnem redu.

29. člen
Seje občinskega sveta so javne. Javnost seje se zago-

tavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev jav-
nega obveščanja na sejah občinskega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z vabilom. Na seji se jim posreduje 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 prosto-
ru, v katerem seja občinskega sveta poteka prostor, ki mora
biti ločen od prostora za člane občinskega sveta.

Če občan, ki spremlja sejo ali predstavnik sredstev
javnega obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predse-
dujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti
dela občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.

30. člen
Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-

pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne ose-
be, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo kako vprašanje obravnaval
brez navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg svetni-
kov navzoč na seji sveta.

2. Potek seje

31. člen
Ko župan začne sejo, obvesti svet, kateri izmed svetni-

kov so ga obvestili, da so zadržani in se seje ne morejo
udeležiti.

Župan nato ugotovi, ali je svet sklepčen.
Župan 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.

32. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Zadeve, katerih predlagatelj je župan, se lahko na nje-
gov predlog brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevne-
ga reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Zadeve, katerih predlagatelj je župan, se lahko na nje-
gov predlog brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevne-
ga reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda, da predsedujoči na glasovanje
predlog dnevnega reda v celoti.

33. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem vrstnem redu. Med sejo lahko svet spremeni
vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.

34. člen
Svetnik 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 spre-
menjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.



Stran 13914 / Št. 94 / 19. 11 1999 Uradni list Republike Slovenije

35. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ 10 minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati
dopolnilno obrazložitev.

Po podani dopolnilni obrazložitvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri županu priglasili k
razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne sme
biti daljša kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posamezen
svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa.

36. člen
Svetnik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem

redu.
Če se svetnik ne drži dnevnega reda ali prekorači čas

za razpravo, ga župan opomni. Če se tudi po drugem opo-
minu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu župan lahko vzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugo-
voru odloči svet brez razprave.

Določbe o vedenju in poteku seje, dolžini razprave,
vzdrževanju reda idr. veljajo oziroma se smiselno uporabljajo
tudi za vse druge, ki sodelujejo na seji sveta.

37. člen
Svetniku, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi

dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.
Nato poda župan pojasnilo glede kršitve poslovnika ali

dnevnega reda. Če svetnik ni zadovoljen s pojasnilom, odlo-
či svet o tem vprašanju brez razprave.

Če svetnik 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 svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme
trajati več kot 5 minut.

38. člen
Ko župan ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi pri

posamezni točki dnevnega reda, sklene razpravo. 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.

Župan lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to
potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve župan 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.

39. 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.

40. člen
Župan konča sejo, ko so obravnavane vse točke dnev-

nega reda.

3. Vzdrževanje reda na seji

41. člen
Za red na seji skrbi župan. Na seji sveta ne sme nihče

govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsednik.

42. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

43. člen
Opomin se lahko izreče svetniku, 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 svetniku, 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 svetni-
ku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji,
tako da onemogoča delo sveta.

44. člen
Svetnik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

45. člen
Župan lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslop-

ja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec ali poslušalec, ki
krši dnevni red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemo-
goča nemoten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko župan odredi, da se od-
stranijo vsi poslušalci.

46. člen
Če predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odločanje

47. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh

članov sveta.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska

večina vseh svetnikov, svet veljavno odloča, če je na seji
navzočih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost svetni-
kov v sejni sobi.

48. člen
Navzočnost svetnikov na seji se ugotavlja na začetku

seje, pred glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinje-
ne seje.

49. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. Svet sprej-

me odločitev s tajnim glasovanjem, če tako sklene pred
odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
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50. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Župan po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in

objavi izid glasovanja.

51. člen
Pri javnem odločanju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

samezen svetnik glasuje »za« sprejem predlagane odločitve,
»proti« ali pa glasuje »vzdržan«.

52. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, če
tako odloči svet na predlog predsedujočega ali petine čla-
nov sveta.

Če se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujoči
sveta kliče po seznamu svetnike, vsak pa se izreče z besedo
»za«, »proti« ali »vzdržan«.

53. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se nati-

sne toliko glasovnic, kot je članov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z žigom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
opredelitev »ZA« in »PROTI«. Svetnik glasuje tako, da ob-
kroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«.

54. člen
Tajno glasovanje vodi župan s pomočjo dveh svetni-

kov, ki ju izvoli svet na predlog župana. Posamezna admini-
strativno-tehnična opravila opravlja tajnik občine ali od njega
imenovan delavec občinske uprave.

Svetnikom se vročijo glasovnice pri mizi župana, glasu-
jejo pa na prostoru, določenem za glasovanje. V seznamu
članov sveta se sproti označi, kateri svetniki so dvignili gla-
sovnice.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico.

55. člen
Ko je glasovanje končano, župan in izvoljena svetnika

ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v pose-
ben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandi-
datih pa, kateri kandidat je izvoljen.

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.

56. člen
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-

nov sveta, razen če ni v zakonu ali statutu občine drugače
določeno.

Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina nav-
zočih članov izrekla »za« njen sprejem.

57. člen
Svet lahko takoj po opravljenem glasovanju ugotovi na

predlog predsedujočega ali svetnika, da glasovanje ni ve-
ljavno, ker izid glasovanja ni jasen. V tem primeru se glaso-
vanje ponovi.

5. Zapisnik seje sveta

58. člen
O delu na seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na seji
sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapi-
sniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo
predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za pripravo skrajšanega zapisnika skrbi tajnik občine.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči in tajnik

občine.

59. člen
O delu na seji sveta se vodi magnetogram seje, ki se

hrani skupaj z zapisnikom in drugim gradivom.

60. člen
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo, ki

ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natančnej-
ša navodila tajnik občine, v skladu s predpisi, ki urejajo
pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

61. člen
Svetniki in župan imajo pravico vpogleda v vse spise in

gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in, ki se hrani v
občinski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v skla-
du z zakonskimi določbami.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet

62. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za svet

zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi.
Za pripravo zapisnika skrbi tajnik občine.
Župan zagotavlja za zaposlenimi v upravi strokovna in

administrativno-tehnična opravila tudi za delovna telesa ob-
činskega sveta.

7. Delovna telesa sveta

63. člen
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z dolo-

čili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna in
občasna delovna telesa.

Delovna telesa občinskega sveta so odbori in komisije.

64. člen
Svet ustanovi delovna telesa za proučevanje posamez-

nih področij, za pripravo odločitev na teh področjih, za pri-
pravo strokovnih podlag, za odločanje na občinskem svetu
in za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za pri-
pravo, proučevanje in obravnavo predlogov, odlokov in dru-
gih aktov sveta.
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Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom občine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi določi
tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno področje.

65. člen
Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega tele-

sa na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na
zahtevo sveta ali župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj 3 dni pred sejo delovnega
telesa.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

66. člen
Svet sprejema naslednje akte:
– statut občine,
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– prostorske in druge plane razvoja občine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.

67. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki določa: temelj-

na načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in
pristojnosti občinskih organov, organizacijo občinske upra-
ve in javnih služb, način sodelovanja občanov pri sprejema-
nju odločitev o občini in druga vprašanja skupnega pomena
v občini, ki jih določa zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko večino glasov vseh
članov občinskega sveta.

68. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

69. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

70. člen
S prostorskimi in drugimi plani razvoja občine se v

skladu z zakonom določajo pogoji rabe prostora in določajo
programi dejavnosti na posameznih področjih, ki se financi-
rajo iz občinskega proračuna.

71. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

72. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

73. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njunega izvrševanja.

74. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

75. člen
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, določa

njihovo delovno področje in voli ter imenuje člane odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odloča tudi o postopkovnih vprašanjih
in zavzema stališče do posameznih vprašanj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v Uradnem listu Republike
Slovenije.

2. Postopek za sprejem odloka

76. člen
Odlok lahko predlaga vsak član sveta, župan, delovno

telo sveta ali 5% volivcev v občini.
Osnutek odloka pošlje predlagatelj županu.

77. člen
Osnutek odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki
jih bo imel sprejem odloka.

78. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah osnutka odloka na sejah sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah odloka na

sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

79. člen
Župan pošlje osnutek odloka članom sveta in županu,

kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj sedem dni pred
dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
osnutek odloka.

80. člen
Občinski svet razpravlja o osnutku odloka na dveh

obravnavah.
Ob obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih,

ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah odloka.
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81. člen
Ob obravnavi osnutka odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih rešitvah (členih) osnutka odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih osnutka odloka,
– da se opravi razprava skupaj o več ali o vseh poglav-

jih osnutka odloka.
Na koncu obravnave osnutka odloka lahko svet:
– odloči, da se opravi obravnava predloga odloka v

predloženem besedilu,
– sprejme stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

števa pri pripravi predloga odloka,
– odloči, da se osnutek odloka ne sprejme.

82. člen
Če svet odloči, da se opravi obravnava predloga odlo-

ka, določi rok za začetek druge obravnave.
Če svet odloči, da se osnutek odloka ne sprejme, je

postopek končan.

83. člen
V obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove

spremembe in dopolnitve člani sveta in predlagatelj z amand-
maji.

Amandma mora biti predložen predlagatelju najpozneje
dva dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog
odloka, h kateremu je predlagan amandma. Župan lahko
predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.

Na sami seji lahko predlagajo amandma najmanj trije
člani sveta ali predlagatelj.

Amandma mora biti predložen v pisni obliki in mora biti
obrazložen. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na seji
tudi ustno obrazloži.

Župan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi predla-
gatelj.

84. člen
Po končani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej.
Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do

začetka glasovanja o amandmaju.
Po končanem glasovanju o amandmajih predsednik

ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na
glasovanje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vnesenimi in prejetimi amandmaji. Celovito besedilo pripravi
statutarno-pravna komisija ali drug organ, ki ga določi svet.

Če statutarno-pravna komisija ali drug organ ugotovi,
da so v odloku očitna neskladja med posameznimi členi
odloka, lahko predlaga amandmaje za uskladitev.

Če ni mogoče pripraviti celotnega besedila na isti seji,
glasuje svet o sprejemu odloka na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

85. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne

nesreče ali kadar gre za manjše spremembe odlokov, lahko
svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obraz-
ložen.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

86. člen
O predlogu, naj se odlok sprejme po hitrem postopku,

odloči svet.
Če svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava

po hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovni-
ka, ki veljajo za obravnavo osnutka odloka.

87. člen
Po hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predloži posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi župan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

88. člen
O drugih aktih, razen o odloku o proračunu občine in o

prostorskih in drugih planih razvoja občine, odloča svet
praviloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splošna
razprava, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in
glasovanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za odločanje o
amandmajih k predlogu odloka.

89. člen
Po postopku, kot velja za sprejem odloka, se spreje-

majo tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Referendum

90. člen
Svet lahko o svoji odločitvi (odloku ali drugem aktu)

razpiše referendum.
Svet mora razpisati referendum, če tako zahteva naj-

manj 10% volivcev v občini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta. Odločitev je na
referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki
so glasovali.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odločitev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.

Za vložitev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo
referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
urejajo zakonodajni referendum.

91. člen
Svet lahko na svojo pobudo razpiše posvetovalni refe-

rendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da
se ugotovi volja občanov. Posvetovalni referendum mora
svet razpisati, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini.

Svet razpiše posvetovalni referendum, preden končno
odloči o posameznem vprašanju. Svet ni vezan na izid po-
svetovalnega referenduma.
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92. člen
Svet razpiše referendum z odlokom, ki ga objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o razpisu referenduma mora določati besedilo

vprašanja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe.
Besedilo akta oziroma drugo vprašanje, o katerem se

bo odločalo na referendumu, se objavi tudi na krajevno
običajen način.

93. člen
Izid referenduma se objavi na enak način, kakor razpis

referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splošne določbe

94. člen
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu občine voli oziro-

ma imenuje svet, se opravijo po določilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odloči, ali se bo izvedlo javno ali

tajno glasovanje.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izve-

de po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasova-
nje.

95. 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 kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži
beseda »ZA« ali »PROTI«.

96. člen
Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina svetni-

kov, ki so glasovali, če s statutom ni določena drugačna
večina.

97. 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 glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

98. 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 gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Imenovanje članov delovnih teles sveta

99. člen
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kan-

didatov.
Kandidate za listo kandidatov lahko predlaga komisija

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in člani sveta.
Če je kandidatov več, kot jih zahteva lista, se opravijo

tajne volitve. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ gla-
sov.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji imenujejo (volijo) člani posamično. Če na ta
način niso izvoljeni vsi člani, se lahko predlagajo novi kandi-
dati, 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 manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

3. Imenovanje podžupana

100. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.
O tem, ali se imenuje podžupana na podlagi javnega ali

tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imeno-
vanju.

Za podžupana je izvoljen kandidat, ki dobi večino gla-
sov navzočih članov sveta.

4. Postopek za razrešitev

101. člen
Svet razrešuje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje

po enakem postopku, kot je določeno za izvolitev ali imeno-
vanje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-
teljev, 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 za predlaganje njihovih razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
izvolitev oziroma imenovanje, je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

5. Odstop svetnikov in funkcionarjev občine

102. člen
Svetniki in funkcionarji občine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles in člani nad-
zornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi če niso
občinski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
županu. Župan mora o odstopu obvestiti svet na prvi nasled-
nji seji sveta.

Članom občinskega sveta, funkcionarjem in drugim
voljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.



Uradni list Republike Slovenije Št. 94 / 19. 11. 1999 / Stran 13919

VIII. RAZMERJA SVETA DO ŽUPANA

103. člen
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 svo-
jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

104. člen
Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in

zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz občin-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, odloči 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.

105. člen
Svet je dolžan obveščati župana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi če župan ni predlagatelj
posamezne zadeve.

Župan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vprašanjih, ki so na dnevnem redu, tudi če sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stališče in mnenje.

106. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali zaposleni v
občinski upravi, poročajo o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
ne izvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

107. člen
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov

sveta.
108. člen

Župan zagotavlja materialne in tehnične pogoje za delo
sveta in delovnih teles sveta.

109. člen
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan

svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev.
Če meni, da je splošni akt občinskega sveta neustaven

ali nezakonit, zadrži župan objavo tega akta in predlaga
občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi na-
slednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi,
župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

110. člen
Župan skrbi za izvrševanje občinskega proračuna. Če

župan ugotovi, da sredstva proračuna za posamezen namen
ne bodo zadoščala za pokritje proračunskih izdatkov, mora
o tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

Če svet sklene, da je potrebno nalogo izvršiti, kot je bila
načrtovana in da je ni mogoče uresničiti s predvidenimi sred-
stvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvršitev naloge.

IX. JAVNOST DELA

111. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se lahko zagotavlja z obveščanjem javno-

sti o delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih
pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o
sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavni-
kov sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine
ter na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

112. člen
Župan obvešča občane in sredstva javnega obvešča-

nja o delu sveta, delovnih teles, župana in občinske uprave.
Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za
javnost oziroma za javna občila.

113. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.

114. člen
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in

delovnih teles, ki so zaupne narave.

115. člen
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. RAZLAGA POSLOVNIKA

116. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo župan. Če se župan
glede razlage ne more odločiti, prekine sejo in naloži statu-
tarno-pravni komisiji, da pripravi razlago posamezne poslov-
niške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči svet.

XI. KONČNA DOLOČBA

117. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-843/99
Kobilje, dne 13. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.
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LAŠKO

4508. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za Občino Laško

Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena za-
kona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/93) in
41. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95)

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
plana Občine Laško za obdobje od leta 1986

do leta 1990 za Občino Laško

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Laško, ki ga je izdelal RC Planiranje
Celje, d.o.o., oktober 1999.

II
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Laško, Mest-

na ulica 2, Laško, v delovnem času občinske uprave, in
sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.

III
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava organizira-

la javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren
način.

IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne

razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen
osnutek občinski upravi.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-5/96
Laško, dne 9. novembra 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LENDAVA

4509. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za vas Hotiza in
Brezovec

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odl. US, št. 36/96 in 43/96) ter na podlagi seje zbora
vaščanov Hotize, je Svet krajevne skupnosti Hotiza na seji
dne 4. 11. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za vas Hotiza in Brezovec

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevenga samo-

prispevka za območje vasi Hotiza in Brezovec za obdobje
pet let in to od 1. 1. 2000 do 31. 11. 2004.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 19. 12. 1999 v prosto-

ru stare šole v Hotizi. Glasovalno mesto bo odprto od 7. do
19. ure.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabi-

la za:
– ureditev odvodnjavanja meteorne vode iz vaških ulic,
– sanacijo vodovodnega zajetja in položitev vodovoda

do Brezovec,
– asfaltiranje in preplastitev še nedokončanih ulic,
– vzdrževanje poljskih poti,
– ureditev avtobusnih postajališč Ložič–Grede,
– ureditev ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih zgradb v KS Hotiza,
– ureditev ograje in razširitev pokopališča,
– sofinanciranje pločnikov v Ložiču,
– sofinanciranje dejavnosti krajevne skupnosti,
– pripravo dokumentacije za čiščenje odpadnih voda

Grede–Brezovec.
Vrednost posamezne investicije se bo določila z letnim

planom.

4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim biva-

liščem v vasi Hotiza in Brezovec, in sicer:
– vsi zaposleni krajani – 1,5% od plače, nadomestila in

plačil za pogodbena dela od neto prejemkov,
– krajani, samostojni podjetniki in obrtniki – 3% od

neto zavarovalne osnove,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-

nosti – 8% od letnega katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin,

– krajani, ki prejemajo pokojnino – 1% od neto prejem-
kov,

– krajani, ki so na začasnem delu v tujini – 150 DEM
letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan plačila.
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5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz social-

novarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih
prejemkov po predpisih o vojaških civilnih invalidih vojne, od
denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za
pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne
pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju
kmetov, od štipendij učencev in študnetov ter od nagrad, ki
jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziro-
ma na delovni praksi.

Samoprispevek se tudi ne plačuje od plač delavcev in
drugih krajanov, ki ne presega zneska plače, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zako-
nom.

6. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove

za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS,
št. 48/90 in 34/92).

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in na-
domestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih hono-
rarjev pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim
podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek
Ministrstvo za finance RS Davčni urad – izpostava Lendava.

Zavezanci, ki prejemajo plačo in pokojnino iz tujine
oziroma so na začasnem delu v tujini, plačujejo samoprispe-
vek enkrat letno, in sicer do 31. 12. tekočega leta, po
položnicah, ki jih izstavlja KS Hotiza.

8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

9. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi krajani vasi

Hotiza in Brezovec, vpisani v splošni volilni imenik in krajani,
ki še zaradi mladoletnosti nimajo volilne pravice, so pa v
delovnem razmerju.

10. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposred-

no s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedi-
lom:

KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZE
GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu, dne 19. 12. 1999 o
uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Hotiza in Brezovec
za obdobje pet let in to od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004.

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabi-
la za:

– ureditev odvodnjavanja meteorne vode iz vaških ulic,
– sanacijo vodovodnega zajetja in položitev vodovoda

do Brezovec,
– asfaltiranje in preplastitev še nedokončanih ulic,
– vzdrževanje poljskih poti,
– ureditev avtobusnih postajališč Ložič–Grede,
– ureditev ulične razsvetljave,

– vzdrževanje obstoječih zgradb v KS Hotiza,
– ureditev ograje in razširitev pokopališča,
– sofinanciranje pločnikov v Ložiču,
– sofinanciranje dejavnosti krajevne skupnosti,
– pripravo dokumentacije za čiščenje odpadnih voda

Grede–Brezovec.
Vrednost posamezne investicije se bo določila z letnim

planom.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

(pečat krajevne skupnosti)

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se
volilec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži be-
seda “PROTI”, če se volilec ne strinja z uvedbo samopris-
pevka.

11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija

krajevne skupnosti Hotiza v skladu z zakonom o lokalnih
volitvah, neposredno glasovanje na volišču pa vodi volilni
odbor, ki ga imenuje volilna komisija.

12. člen
Sklep o uvedbi krajevenga samoprispevka za Hotizo in

Brezovec sprejme Svet krajevne skupnosti Hotiza v skladu z
določili zakona o lokalni samoupravi.

13. člen
Za pravilno in namensko rabo sredstev krajevnega sa-

moprispevka po referendumskem programu odgovarja Svet
krajevne skupnosti Hotiza, ki poroča enkrat letno o zbranih
in porabljenih sredstvih samoprispevka zboru krajanov.

14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

Hotiza, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Sveta KS Hotiza

Štefan Sobočan l. r.

LOŠKA DOLINA

4510. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi,
sestavi, nalogah in načinu dela občinskega
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi 20. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 49/99) in zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) je Občinski svet občine
Loška dolina na 8. redni seji dne 28. 10. 1999 sprejel
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O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi, sestavi,

nalogah in načinu dela občinskega sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. člen
V odloku o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela

občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu (Uradni list RS, št. 39/98) se spremeni drugi odstavek
2. člena tako, da glasi:

“Predsednika, podpredsednika in tri člane občinske-
ga sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenu-
je občinski svet na predlog komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja. V komisijo mora biti obvezno
imenovan predstavnik OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg
pri Ložu.“

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 03204-3/99
Stari trg, dne 28. oktobra 1999.

Župan
Občine Loška dolina

Jožef Gorše l. r.

MORAVSKE TOPLICE

4511. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine
Moravske Toplice

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi
16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99), je Občinski svet občine Moravske Toplice na
redni 9. seji dne 2. 11. 1999 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov
v prostor na območju Občine Moravske Toplice

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja veli-

kost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe obča-
nov in njihovih družin ter posegi v prostor in dela, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter zadostuje odločba o
dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege ter dela iz 1. člena tega

odloka štejejo:

1. vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov,
naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi se
bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in
njihov namen ter gradnja terciarnih komunalnih in infrastruk-
turnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obsto-
ječega stanovanjskega ali gospodarskega objekta občanov,
vse v skladu s pogoji upravljalcev posameznih infrastruktur-
nih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po tem
odloku;

2. odstranitev objektov ali naprav do bruto gradbene
površine 30 m2, če s tem niso ogroženi sosednji objekti;

3. lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne
ute, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar
zasute v celoti vsaj s treh strani), garaže za osebna vozila, če
ne presegajo bruto gradbene površine 25 m2 in so postav-
ljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

4. leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali,
svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če
ne presegajo bruto gradbene površine 25 m2 in so postav-
ljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

5. tople grede do bruto gradbene površine 300 m2 in
zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m2 in lesene
lope za vrtno orodje (brez pasovnih temeljev), če ne prese-
gajo bruto gradbene površine 10m2. Vsi objekti so brez
instalacij;

6. zunanji bazeni za individualno uporabo v sklopu
funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vklopom v
teren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m2,
ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcional-
nih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene povr-
šine 20 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za
pitno vodo, kapnico;

7. stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pše-
nice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega
kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že
obstoječih gospodarskih poslopjih;

8. leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme,
stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse
brez bivalnih prostorov in brez pasovnih temeljev) do bruto
gradbene površine 100 m2, če so namenjeni kmetijstvu –
tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva.
Za te objekte je potrebno predložiti skico in statični izračun
strešne konstrukcije;

9. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gos-
podarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m3 na funk-
cionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov –
hlevov, če niso locirane v neposredni bližini stanovanjskih
objektov;

10. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkle-
ten) z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne
presega 20 m2 min. 3,20 m višine prednje kapne lege nad
nivojem tal objekta in ob prehodnem mnenju čebelarske
družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven uredi-
tvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;

11. postavitev medposestnih, vrtnih, dvoriščnih ograj
do višine 1,20 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih
materialov. V posebnih primerih se dovoli tudi postavitev
višjih ograj (zaščita pred divjadjo, obore, zaščita pred neza-
želenimi vplivi v okolje ipd.). Odmiki ograj od javnih cest
morajo biti v skladu s predpisi o javnih cestah;

12. oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma
tudi do 2 m, če je podan ustrezni statični izračun, z obvez-
nim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih
določajo predpisi o javnih cestah;

13. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ter
dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za po-
trebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktor-
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jev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, ve-
trolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih
hišah in gospodarskih poslopjih, če ne presegajo bruto
gradbene površine 40 m2 in so postavljeni v sklopu funkcio-
nalnih površin že obstoječih objektov. Če je objekt name-
njen parkiranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake;

14. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, sa-
telitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja
dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih;

15. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih,
če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2;

16. zasteklitev balkonov, teras pri obsoječih objektih.
Za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enotno
oblikovanje za celotno zgradbo;

17. tlakovanja in ureditev dvorišč in parkirišč pred sta-
novanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna ko-
munalna ureditev;

18. ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (sto-
jala za kolesa z nadstrešnico);

19. postavitev lesenih kolišč in mostišč na in ob povr-
šinskih vodah, namenjenih rekreaciji in turizmu ter ureditev
otroških igrišč s površino do 40 m2 ob predložitvi minimalne
tehnične dokumentacije;

20. začasna postavitev pokritih razstavnih prostorov in
ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene povr-
šine 40 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski prodaji
do bruto površine 15 m2 ter postavitev odrov, nadstrešnic,
šotorov ipd., za potrebe raznih prireditev, sejmov ipd.;

21. reklamni, obvestilni in podobni pogoji, naprave, ki
niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove,
ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji,
ki so v skladu s predpisom, ki ureja nameščanje obvestil in
reklam na območju Občine Moravske Toplice in skladno s
soglasjem lastnika zemljišča ali objekta;

22. montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobu-
snih postajališčih;

23. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do skup-
ne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske
plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja,
vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča. Verska obeležja
so omejena zgolj na območja ali za potrebe obstoječih po-
kopališč ter v sklopu že obstoječih sakralnih objektov;

24. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije
na javnih cestah v upravljanju Občine Moravske Toplice v
skladu s predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovi-
tvena dela ter modernizacije na nekategoriziranih cestah in
poteh v skladu s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega
pooblaščeni upravljalec;

25. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob so-
glasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje
terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela,
skladno s soglasjem lastnika zemljišča;

26. drenaže na posameznih zemljiščih do površine
1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemo-
teče za sosednja zemljišča;

27. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir
za ljudi z omejeno zmožnostjo gibanja – gradnja klančin,
ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih;

28. tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do
prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in
izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo
do 50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posa-
meznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za pri-
ključno moč do 50 KW, vse za potrebe občanov in njihovih
družin (izključno za individualne stanovanjske objekte) s tem,
da investitor k priglasitvi, razen dokumentacije iz 8. člena
tega odloka predloži tudi:

– tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskih priključ-
kov in za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključitvijo
plinskih trošil oziroma za notranjo preureditev kotlovnice, ki
jo izdela projektantska organizacija, registrirana v Republiki
Sloveniji za opravljanje tovrstne dejavnosti;

– soglasje koncesionarja k tehnični dokumentaciji, ka-
tere ne izdela koncesionar;

– soglasje dimnikarske službe.

III. POGOJI IN OMEJITVE

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati

naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je

določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen če s tem
odlokom ni drugače določeno,

– posegi morajo biti skladni z drugimi splošnimi akti
občine,

– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete
pravice in interesi drugih oseb,

– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom
okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarski-
mi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine.

4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani

pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni ko-

munalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in
naprave,

– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev
zemljišča v prvotno stanje.

5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoje-

čim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v
okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov;

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-
jinskim in oblikovnim značilnostim območja,

– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni
streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in
barva kritine,

– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se mora-
jo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so
umaknjeni pogledu s cestne strani (v notranjost parcele
oziroma zemljišča), le izjemoma glede na namen pa na
obcestno (ulično) stran, vendar za “gradbeno“ linijo in z
ustrezno zasaditvijo oziroma markacijo,

– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj
enotni in iz naravnih materialov,

– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo pregled-
nost križišč ali cest,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda,

– odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 3 m,
oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika so-
sednjega zemljišča,

– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 11., 12. in
20. točke 2. člena tega odloka,
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– odmik za objekte iz 20. točke 2. člena tega odloka je
minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastni-
ka sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,

– objekti iz 11. in 12. točke 2. člena tega odloka so
lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zem-
ljišča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosed-
njega zemljišča, na parcelno mejo pa s soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča.

6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov

(2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v
celoto, ne sme presegati 50 m2,

– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahte-
vano enotno oblikovanje in izbira materialov,

– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objek-
tih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski,
naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrez-
no soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine,

– za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16.,
20., 21. in 22. točke 2. člena si mora investitor posega
pridobiti mnenje Občinske uprave občine Moravske Topli-
ce, razen za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13. in 15.
točke 2. člena tega odloka, na območjih. ki se urejajo s PIN
(UN, ZN, LN), za katere si mora investitor pridobiti soglasje
občinske uprave občine Moravske Toplice o ustreznosti
takšnega posega. V nasprotnem primeru organ, pristojen za
izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del, le-te ne more
izdati. Posegi za izvedbo katerih je določena pridobitev so-
glasja Občinske uprave občine Moravske Toplice, ne smejo
biti v nasprotju z določili tangiranih PIN.

IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z

določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-te prigla-
siti.

Odločbo o dovolitvi priglašenih del skladno s tem odlo-
kom izda pristojni upravni organ, le-ta pošlje izdano odločbo
v vednost Občinski upravi občine Moravske Toplice.

8. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v

prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis
materialov in konstrukcije),

– kopijo katastrskega načrta,
– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoje-

či objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo
objekta v ustreznem merilu 1: 1000 ali 1: 500, razen za
posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za posege v
zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem in moder-
niziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne spreminja
velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh objektov,

– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne
fasade- vse v ustreznem merilu 1: 100 ali 1: 50), razen za
posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za vse
posege v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem
in moderniziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne
spreminja velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh
objektov,

– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z
zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt (sezonska postavitev) –

datum, do katerega bo ta objekt stal,
– urbanistično mnenje za posege na večstanovanjskih

objektih in blokih iz 16. točke 2. člena tega odloka,
– soglasje upravljalca javne ceste za postavitev ograje

v varstvenem pasu javne ceste, za postavitev ograje ob
nekategorizirani cesti pa soglasje njenega lastnika ali uprav-
ljalca, če je odmik ograje od meje cestnega sveta manjši od
1 m.

Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali pose-
ga v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je
potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v
zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik
ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje
pozitivno.

9. člen
Po prejemu zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena

tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo
o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odloč-
be iz prejšnjega odstavka.

Izdana odločba o dovolitvi priglašenih del izgubi svojo
veljavnost, če investitor ne prične z priglašenimi deli v enem
letu po prejemu odločbe.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka

vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor pristojne inšpekcijske službe.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

11. člen
Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske

določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor.

VII. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) na
območju sedanje Občine Moravske Toplice.

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 61/99
Moravske Toplice, dne 2. novembra 1999.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.
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RAVNE NA KOROŠKEM

4512. Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 6. člena statuta Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet
občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 10. 1999
sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Ravne na Koroš-

kem (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata identitetna
simbola Občine Ravne na Koroškem in označujeta pripad-
nost lokalni skupnosti.

Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odlo-
ka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dosto-
janstvu Občine Ravne na Koroškem.

2. člen
Geometrijska in likovna ter barvna pravila za oblikova-

nje grba in zastave so sestavni del tega odloka. Barvna in
črno-bela izvedenka grba in zastave sta sestavni del tega
odloka. Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v občinski
upravi Občine Ravne na Koroškem.

3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, brez dovo-
ljenja občine.

II. GRB

4. člen
Grb Občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit

je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del.
Osnovna barva zgornjega dela ščita oziroma ozadje je

svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, ma-
genta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC
056 ice blue. Spodnji del ščita pa je svetlo zelene barve
Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow
100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. V sredini
ščita je drevo z bujno krošnjo. Krošnja drevesa je temno
zelene barve Pantone 3415 C; CMYK cyan 100%, magenta
0%, yellow 80%, K 0%; HKS 54 K; PVC 061; RAL 6029.
Deblo drevesa je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK
cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K;
PVC 080; RAL 8017, brez stranskih vej, ravno in ojačano. V
podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču.
Obroba gričev je v temno rjavi barvi Pantone 4625 C; CMYK
cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K;
PVC 080; RAL 8017. Okvir grba in trije griči so svetlo
zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta
0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018.
Obroba grba je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK
cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K;
PVC 080; RAL 8017.

5. člen
Grb občine se uporablja:
– na pečatih in v žigu občine,
– na zastavi občine,
– na slovesni seji sveta občine,
– v prostorih, ob in na poslopju sedeža občine,
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izstavlja občina v slovesni obliki,
– na drugih slovesnih listinah in priznanjih, ki jih pode-

ljuje občina,
– na žigih krajevnih skupnosti, s sedežem na območju

Občine Ravne na Koroškem,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in vseh uradnih listinah,

ki jih izdajajo za službene namene župan, občinski svet ali
drugi občinski organi in občinska uprava,

– na krojih, oblačilih ali drugih simbolih, s katerimi do-
ločeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu javno
nastopajo,

– na delovnih oblekah oziroma uniformah,
– na spominkih in značkah.

6. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takih shodov,

– na neprometnih znakih, kažipotih in drugih tablah, ki
označujejo območje občine.

7. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– Občina Ravne na Koroškem ter njeni organi,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Ravne na Koroš-

kem,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Rav-

ne na Koroškem ter njihova obrtna zbornica,
– krajevne skupnosti na področju Občine Ravne na

Koroškem,
– politične, družbene, kulturne, športne in druge orga-

nizacije na področju Občine Ravne na Koroškem in
– drugi, ki za uporabo grba Občine Ravne na Koroš-

kem izkažejo svoj interes.

III. ZASTAVA

8. člen
Zastava Občine Ravne na Koroškem je v barvni kombi-

naciji svetlo modre in svetlo zelene barve.
Zgornja polovica zastave je svetlo modre barve Panto-

ne 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K
0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue, spodnja
polovica pa svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK
cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K,
PVC 064; RAL 6018. Grb Občine Ravne na Koroškem leži
na sredini zastave in sega zgornji rob grba do polovice
svetlo modrega dela zastave, spodnji del grba pa do polovi-
ce svetlo zelenega dela zastave. Razmerje med višino proti
dolžini je 1:2.

9. člen
Pri izobešanju je lega zastave s krajšo stranico na drog

vzporedna oziroma z daljšo stranico na drog pravokotna.
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Obči-

ne Ravne na Koroškem.
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Zastava se izvesi:
– ob prazniku Občine Ravne na Koroškem,
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih prazni-

kov, ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih
prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in doma-
čih organizacij in lokalnih skupnosti ter ob drugih podobnih
priložnostih.

Zastave občine se izobesijo v času praznikov in priredi-
tev, navedenih v prvem odstavku te točke, na zgradbi, kjer je
sedež občine ter na drugih javnih zgradbah oziroma mestih,
kjer je prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izo-
besijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občin-
skega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi,
pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprej-
mejo uradne obiske.

Zastava občine se izobesi v času sklepanja zakonskih
zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.

Občani lahko izobesijo zastavo v času prireditev na
stanovanjskih zgradbah.

10. člen
Izobešene zastave morajo biti primernega videza in se

odstranijo najkasneje v 24. urah za tem, ko je prenehal
razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

IV. PRAVILA ZA UPORABO

11. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Ravne na

Koroškem (v nadaljnjem besedilu: grb in zastava) ter za
izvajanje tega odloka skrbi občinska uprava. Le-ta daje po-
trebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja o upo-
rabi grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativ-
na opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih
dovoljenj.

Oddelek županstva ima v hrambi grb in zastavo v izvirni-
ku. Za uporabo izvirnika grba in zastave občine je odgovo-
ren tajnik občine.

12. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora

biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe simbolov. Tehnična dokumentacija mo-
ra vsebovati ime in naslov izdelovalca simbolov, opis tehnike
(ofset tisk, sito tisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali
druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, foto-
grafija) in naklado.

13. člen
Grb in zastavo lahko izdela na podlagi dovoljenja, ki ga

izda občinska uprava, podjetje ali samostojni obrtnik, ki
opravlja kot svojo glavno dejavnost tiskarska, slikarska, ši-
viljska (vezenje) in druga ustrezna dela.

14. člen
Uporabo grba in zastave občine dovoljuje, razen v pri-

merih navedenih v 9. in 10. členu tega odloka, občinska
uprava.

V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba in zasta-
ve, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba,
omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do
katerega je uporaba dovoljena.

Izdano dovoljenje lahko pristojni občinski upravni or-
gan prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogo-
jev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi

za primerni videz grba oziroma zastave ali če s svojim poslo-
vanjem škodi ugledu občine.

V. KAZENSKA DOLOČBA

15. člen
Z denarno kaznijo 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje

za prekršek pravna ali fizična oseba, če uporablja oziroma
izdeluje grb ali zastavo občine v nasprotju z določili 13.
člena tega odloka.

Z denarno kaznijo 5.000 do 25.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe.

VI. KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije. Z dnem objave preneha veljati odlok o
grbu in zastavi Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št.
51/95).

Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4513. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 6. člena statuta Občine Ravne na Ko-
roškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine
Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o priznanjih in nagradi Občine Ravne na

Koroškem

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo priznanja in nagrada, ki jih

Občina Ravne podeljuje podjetjem, zavodom, drugim orga-
nizacijam in skupnostim, organom, društvom, strankam, sku-
pinam ljudi in posameznikom za izjemne zasluge in dejanja
posebnega pomena, pod pogoji in na način, kakor določa
ta odlok.

2. člen
Priznanja in nagrado Občine Ravne podeljuje občina

za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izre-
den pomen za občino, kot znak priznanja in zahvale in z
namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničeva-
nje napredka, večanje ugleda in uveljavljanja občine v šir-
šem prostoru.
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II. PRIZNANJA IN NAGRADA OBČINE RAVNE
NA KOROŠKEM

3. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem so:
1. častni občan Občine Ravne na Koroškem,
2. domicil v Občini Ravne na Koroškem,
3. priznanja Občine Ravne na Koroškem:
– priznanje Občine Ravne na Koroškem,
– Prežihovo priznanje za področje kulture,
– Klančnikovo priznanje na področju športa.

4. člen
Nagrada Občine Ravne na Koroškem je zlati grb

občine.

III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE TER
NJIHOVA OBLIKA

5. člen
Častni občan Občine Ravne na Koroškem je priznanje,

ki ga podeljuje občinski svet občine posameznikom za iz-
jemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen
prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ravne na
Koroškem.

Priznanje častni občan Občine Ravne na Koroškem se
podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo
sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.

6. člen
Domicil v Občini Ravne na Koroškem je priznanje obči-

ne, ki ga podeljuje občinski svet občine podjetjem, zavo-
dom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, skupi-
nam ljudi in posameznikom, ki imajo sedež oziroma stalno
prebivališče izven Občine Ravne na Koroškem in katerih
dolgoletno delo pomeni pomemben prispevek za razvoj in
uveljavljanje občine.

Domicil Občine Ravne na Koroškem se podeli z umet-
niško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim
je to priznanje podeljeno.

7. člen
Priznanje Občine Ravne na Koroškem podeljuje občin-

ski svet občine domačim in tujim podjetjem, zavodom, dru-
gim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, in
strankam, skupinam ljudi in posameznikom za uspehe pri
demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki
pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva
in družbenih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem.

Priznanje je umetniško izdelana listina, na kateri je
besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno.

V posameznem letu lahko svet podeli največ tri prizna-
nja občine.

8. člen
Prežihovo priznanje podeli občinski svet občine za

izredne dosežke in življenjsko delo na področju kulture, ki
pomeni pomemben prispevek k splošnemu kulturnemu na-
predku v umetniškem in programskem smislu, pri čemer se
upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse
zvrsti kulturnega delovanja.

Občinski svet občine lahko podeli v posameznem letu
največ:

– eno zlato Prežihovo priznanje,
– eno srebrno Prežihovo priznanje,
– eno bronasto Prežihovo priznanje.

Prežihovo priznanje se podeli z umetniško izdelano
listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje
podeljeno, in plaketo.

Plaketa predstavlja stiliziran Prežihov portret, izdelana
je iz medenine, je pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm,
debeline 5 mm in je glede na vrsto priznanja pozlačena,
posrebrena oziroma v medeninasti izvedbi.

9. člen
Klančnikovo priznanje podeli občinski svet občine za

izjemne dosežke in udejstvovanja na področju športa v vseh
športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organi-
zacijskem smislu.

Občinski svet občine lahko podeli v posameznem letu
največ:

– eno zlato Klančnikovo priznanje,
– eno srebrno Klančnikovo priznanje,
– eno bronasto Klančnikovo priznanje.
Klančnikovo priznanje se podeli z umetniško izdelano

listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje
podeljeno, in plaketo.

Plaketa predstavlja stiliziran Klančnikov portret, izdela-
na je iz medenine, je pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm,
debeline 5 mm in je glede na vrsto priznanja pozlačena,
posrebrena oziroma v medeninasti izvedbi.

10. člen
Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občin-

ski svet občine podjetjem, zavodom, drugim organizacijam
in skupnostim, organom, društvom in strankam, skupinam
ljudi in posameznikom za uspehe pri demokratičnem razvoju
družbe in razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki
so pomembni za razvoj občine, delo in življenje v njej ter
njen ugled.

Nagrada občine se podeli z umetniško izdelanim gr-
bom občine in denarno nagrado.

Grb Občine Ravne na Koroškem je izdelan iz medeni-
ne, na plošči pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm, debeline 5
mm in pozlačen.

Skupaj z grbom občine se nagrajencu podeli tudi de-
narna nagrada v višini 5 povprečnih mesečnih neto plač na
zaposleno osebo v Republiki Slovenije pred mesecem, v
katerem se opravi podelitev.

V posameznem letu lahko občinski svet občine podeli
največ tri nagrade.

IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
IN NAGRADE

11. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem podeli občinski

svet občine s sklepom, sprejetim na seji občinskega sveta
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imeno-
vanja in priznanja.

V primeru, da je priznanje podeljeno za isti dosežek
več posameznikom, vsak izmed njih prejme listino oziroma
plaketo.

12. člen
Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občin-

ski svet občine s sklepom, na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

V primeru, da je nagrada podeljena za isti dosežek več
posameznikom, vsak izmed njih prejme grb občine in pripa-
dajoči del denarne nagrade.
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13. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in

priznanja enkrat letno v sredstvih javnega obveščanja objavi
javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo pred-
loge za podelitev priznanj in nagrade občine. Javni razpis se
objavi najmanj 2 meseca pred podelitvijo.

Nagrade in priznanja Občine Ravne na Koroškem po-
deljuje občinski svet občine praviloma vsako leto na slav-
nostni način.

14. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pogoje za podeljevanje priznanj in nagrade,
– označitev predlagateljev,
– vsebino in utemeljitev predloga ter
– rok za vložitev predlogov in naslov.
Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, zavo-

di, druge organizacije in skupnosti, organi, društva, skupine
ljudi in posamezniki.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev
priznanja in nagrade Občine Ravne na Koroškem.

V. SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Priznanja in nagrada Občine Ravne na Koroškem se

vročijo na svečan način. Priznanja in nagrade vročata župan
in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, ime-
novanja in priznanja.

16. člen
O podeljenih priznanjih in nagradah Občine Ravne na

Koroškem vodi županstvo občine evidenco v posebnih vpi-
snikih.

17. člen
Delo komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenova-

nja in priznanja, kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
postopek in način podeljevanja, vročitev ter način vodenja
evidence je urejeno s posebnim poslovnikom o delu komisi-
je, ki ga sprejme občinski svet.

18. člen
V proračunu občine se vsako leto zagotovijo sredstva

za izvajanje tega odloka.

19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

uporabljati se začne z dnem sprejetja sklepa. S sprejetjem
tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih in nagradi
Občine Ravne–Prevalje (Uradni list RS, št. 41/96).

Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4514. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska
univerza Ravne na Koroškem

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91in 8/96), 11. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96), 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Urad-
ni list RS, št. 39/99) in 35. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Ravne na Koroš-
kem na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza

Ravne na Koroškem

1. člen
Občina Ravne na Koroškem, Čečovje 12/a, Ravne na

Koroškem (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) je ustanovi-
telj Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem (v
nadaljnjem besedilu: LU) za izobraževanje odraslih in mladi-
ne v Občini Ravne na Koroškem.

2. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Ljudska univerza Ravne na

Koroškem.
Sedež LU je na Ravnah na Koroškem, Prežihova 24.

3. člen
LU je pravna oseba.
LU se vpiše v sodni register.

4. člen
Dejavnost LU je:
– organiziranje in izvajanje izobraževanja odraslih in

mladine,
– organizacija in izvajanje splošnega, posebnega in

strokovnega izobraževanja, praktično in teoretično,
– svetovanje in izdelava programov za področje izobra-

ževanja in drugih dejavnosti,
– nabava, izdelava in prodaja didaktičnih pripomočkov,

knjig ter šolskih potrebščin,
– komisijska prodaja učil, knjig in šolskih potrebščin,
– založniška dejavnost,
– organizacija prireditev, koncertov, proslav,
– prodaja videokaset,
– organizacija in izvajanje strokovne dejavnosti.

5. člen
Organi LU so svet LU, direktor in strokovni organ.
S statutom LU se lahko določijo tudi drugi organi.

6. člen
LU opravlja svet LU, ki ima sedem članov:
trije predstavniki ustanovitelja, ki ga imenuje občinski

svet Občine Ravne na Koroškem,
dva predstavnika predavateljev, ki ju s tajnim glasova-

njem izvolijo pedagoški delavci,
en predstavnik uporabnikov, ki ga izvolijo uporabniki,
en predstavnik delavcev, ki ga s tajnim glasovanjem

izvolijo delavci.
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7. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pra-

vice in dolžnosti ter način delovanja organov LU določa
statut LU.

8. člen
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,

št. 12/91 in 8/96) LU pridobiva sredstva za opravljanje
dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in
s tem odlokom. LU mora uporabljati sredstva za namene, ki
jih določi ustanovitelj.

9. člen
LU odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s

katerim razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti LU ne odgo-
varja.

LU nastopa v pravnem prometu neomejeno.

10. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih LU doseže pri

opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja iz-
ključno in v soglasju z ustanoviteljem za opravljanje in razvoj
svoje dejavnosti. Z drugimi presežki, pridobljenimi na drug
način, LU razpolaga samostojno.

11. člen
LU mora z določili tega odloka uskladiti statut in organe

LU in priglasiti spremembe vpisa v sodni register v treh
mesecih od uveljavitve tega odloka.

Imenovanje direktorja se opravi po poteku mandata
sedanjemu direktorju.

12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije ter preneha veljati odlok o ustanovitvi Ljud-
ske univerze Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik,
št. 12/92), številka 028-5/91-1/2 z dne 30. 6. 1992.

Št. 022-7/99-50
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

ZREČE

4515. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine Zreče, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objek-
te oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potreb-
no lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne
objekte (Uradni list SRS, 27/85) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski
svet občine Zreče na seji dne 25. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov
v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni

potrebno lokacijsko dovoljenje

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja

velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v
prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje,
temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor, za katere ni

potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le odločba o dovoli-
tvi priglašenih del se štejejo:

1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:
1.1. Drvarnica, vrtna uta, sadna klet, shramba in gara-

ža za osebni avto, če ne presegajo bruto gradbene površine
25 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnega zemljišča
stanovanjskega objekta.

1.2. Pergola kot nadstrešek pred obstoječimi vhodi v
garaže pred objekti, nad balkoni in terasami; do maksimalne
tlorisne površine 40 m2 (gradnja pergol je možna preko
obstoječih gradbenih linij).

1.3. Prizidki k stanovanjskim hišam do 40 m2 zazidane
površine in gradnja tipskih greznic.

1.4. Zunanji kopalni bazen za individualno uporabo v
sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše maksi-
malne tlorisne površine 40 m2. Najvišja višinska kota bazena
je lahko 0,5 m nad terenom ob bazenu, globina pa 1,5 m.

1.5. Tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne
tlorisne površine 40 m2.

1.6. Postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene,
žičnate, žive meje), ter opornih zidov do maksimalne višine
1,5 m.

1.7. Stabilni nadzemni in podzemni rezervoarji za plin s
prostornino do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v
skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem
naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).

1.8. Postavitev oljnih rezervoarjev za lahko kurilno olje
v objektih.

1.9. Izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do
50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do
posameznega porabnika in notranje preureditve kotlovnic za
priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta.

1.10. Kurnik, zajčnik, svinjak, pesjak in drugi manjši
objekti z žičnatimi ograjami za rejo malih živali do maksimal-
ne tlorisne površine 15 m2, kjer reja ni prepovedana s po-
sebnim predpisom.

1.11. Izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, fr-
čad, satelitskih anten, markiz, senčnikov in gradnja dimni-
kov (maksimalna višina 16 m), pri obstoječih objektih.

1.12. Ureditev prostora za smetnjake.
1.13. Preureditev stanovanj in dostopa v stanovanja za

invalidne osebe.
1.14. Gradnja nadstrešnic, vetrolovov, zimsko – let-

nih vrtov, začasni sezonski gostinski vrtovi in zunanje stop-
nice pri poslovnih objektih do maksimalne tlorisne površi-
ne 40 m2.

1.15. Zunanja ureditev okolice (tlakovanje in asfaltira-
nje dvorišč in dovoznih poti ipd.) pri stanovanjskih in drugih
neposlovnih objektih.

1.16. Odstranitev objektov in naprav do 30 m2 tlorisne
površine, ter do višine 3m.

1.17. Postavitev tipskih skladišč za skladiščenje je-
klenk tehničnega in gospodinjskega plina, samo pri poslov-
nih objektih.
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2. Pri objektih namenjenih opravljanju kmetijske dejav-
nosti

2.1. Tipski stolpni silosi za krmo do višine 8 m nad
terenom in koritasti silosi maksimalne tlorisne površine
80 m2. Svinjaki, steljniki, strojne lope in prizidki h gospodar-
skim objektom do maksimalne tlorisne površine 40 m2. Vsi
navedeni objekti se lahko gradijo samo v okviru funkcional-
nega zemljišča obstoječih objektov kmetijskega gospo-
darstva.

2.2. Mlekarnice do maksimalne tlorisne površine
25 m2, ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogo-
jev.

2.3. Ograditev trajnih nasadov z pleteno žičnato ograjo
do višine 2 m.

2.4. Preureditev prostorov za namene predelave mesa
v objektih kmečkega turizma (samo objekti z uporabnim
dovoljenjem), ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih
pogojev.

2.5. Gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskega
gospodarstva. Objekti morajo biti v vodo nepropustni izved-
bi do prostornine 80 m3 (gnojna jama), ter tlorisne velikosti
80 m2 (gnojišče), na funkcionalnem zemljišču hleva, ter
locirani najmanj 20 m od najbližjega stanovanjskega objekta
oziroma v soglasju z lastnikom objekta tudi manj kot 20 m.

2.6. Leseni kozolec za sušenje krme, ki služi kmetij-
skemu gospodarstvu do maksimalne tlorisne površine
80 m2 (brez pasovnih temeljev), 6m višine-sleme.

2.7. Izvedba drenažiranja kmetijskega zemljišča do po-
vršine 1 ha.

2.8. Tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne
tlorisne površine 40 m2.

2.9. Pomožni gospodarski objekt za rejo nesnic do
tlorisne velikosti 30 m2 oziroma do največ 300 nesnic v
objektu. V sklopu gospodarskega objekta je možna ureditev
skladišča jajc. Za objekt za rejo nesnic je potrebno pridobiti
soglasje soseda.

K vlogi za priglasitev objektov naštetih v 2. točki tega
člena je potrebno predložiti dokazilo o opravljanju kmetijske
dejavnosti, ki ga izda Upravna enota Slov. Konjice.

3. Pri več stanovanjskih objektih:
3.1.Ureditev prostora za smetnjake 15m2 in kolesarni-

ce (stojala za kolesa z nadstrešnico). Za navedene posege
je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti po-
sega, ki ga izda Občina Zreče.

3.2. Zasteklitev balkonov in izvedba nadstreškov po
enotnem projektu za celotni večstanovanjski objekt. Na fa-
sadi, kjer se bo poseg izvajal morajo pristopiti k omenjene-
mu posegu vsi etažni lastniki hkrati. Za navedene posege je
potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti pose-
ga, ki ga izda Občina Zreče.

3.3. Objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi
z omejeno možnostjo gibanja – izvedba dvigal ob in v obsto-
ječih objektih, gradnja klančin, ter gradnja nadstrešnic nad
temi objekti.

4. Pri počitniških objektih:
4.1. Postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene,

žičnate, žive meje), ter opornih zidov do maksimalne višine
1,5 m.

4.2. Stabilni podzemni rezervoarji za plin s prostornino
do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v skladu s
pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem pli-
nu (Uradni list RS, št. 22/91).

4.3. Postavitev oljnih rezervoarjev za lahko kurilno olje
v objektih.

4.4. Izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do
50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do
posameznega porabnika in notranje preureditve kotlovnic za
priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta.

4.5. Izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, frčad,
satelitskih anten, markiz, senčnikov in gradnja dimnikov
(maksimalna višina 16 m), pri obstoječih objektih.

4.6. Ureditev prostora za smetnjake.
4.7. Gradnja nadstrešnic, vetrolovov, zimsko – letnih

vrtov do maksimalne tlorisne površine 10 m2.
4.8. Odstranitev objektov in naprav do 30 m2 tlorisne

površine, ter do višine 3m.
5. Drugi pomožni objekti:
5.1. Čebelnjaki do maksimalne tlorisne površine 15

m2 (na točkovnih temeljih), ob predhodnem mnenju čebelar-
ske družine.

5.2. Lovske preže, lovski bivak in krmišča do maksi-
malne tlorisne površine 25 m2. Navedeni objekti se lahko
gradijo izključno samo za potrebe upravljavca lovišča ali
obore.

5.3. Obvestilni in reklamni panoji, ki so pritrjeni na
obstoječe objekte ali kot samostojni, ter s soglasjem uprav-
ljavca ceste in Občine Zreče.

5.4. Postavitev montažnih nadstrešnic pri obstoječih
avtobusnih postajališčih.

5.5. Postavitev javnih spomenikov in verskih obeležij
(kapelice, križi, znamenja) s soglasjem pristojnega župnij-
skega urada. Tlorisna velikost posameznega spomenika ali
obeležja je lahko največ 10 m2.

5.6. Postavitev klopi, igral, montažnih ramp za rolkarje,
cvetličnih korit, dopolnilne opreme parkov in otroških, ter
športnih igrišč. Vsa zahtevnejša oprema mora biti tipska z
vsemi potrebnimi listinami o kvaliteti in varnosti opreme.

5.7. Rekonstrukcija občinskih cest (kategorizirane,
nekategorizirane, gozdne ceste) zaradi izboljšanja njenih
prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v
prostor zunaj varovalnega pasu ob cesti, za katero so pri-
dobljena zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in ki je
usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in uprav-
ljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem
prostoru.

V tehnični dokumentaciji za rekonstrukcijo občinske
ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča ceste za
parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površi-
ne, ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in pristop
do objektov in zemljišč ob cesti.

III. OMEJITVE

3. člen
Pri gradnji pomožnih objektov in posegih v prostor

mora investitor upoštevati:
– namensko rabo zemljišč določeno s prostorsko iz-

vedbenimi akti, razen, če s tem odlokom ni drugače odloče-
no,

– da ne poslabša pogojev rabe zemljišč, sosednjih
objektov in naprav ter, da s temi posegi niso prizadete
pravice in interesi drugih oseb,

– da se ne zahtevajo novi komunalni in drugi priključki
na javne komunalne objekte in naprave, ali povečajo zmog-
ljivosti teh priključkov, za kar bi bila potrebna soglasja komu-
nalnih in drugih organizacij,

– da je gradnja oziroma poseg v skladu z drugimi
splošnimi akti občine,

– da je gradnja v skladu z zahtevami varstva okolja,
zdravstvenimi, požarnimi, veterinarskimi, vodnogospodarski-
mi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in
kulturne dediščine,

– z odstranitvijo začasnih objektov mora biti omogoče-
na vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje,
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– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne
statične presoje ali drugega gradbeno-tehničnega dovolje-
nja,

– pomožni objekti se lahko gradijo v območjih, ki so
urejena s prostorsko ureditvenimi pogoji, in sicer samo v
okviru funkcionalnega zemljišča.

4. člen
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje

mora biti najmanj 4 m, ob pisnem soglasju soseda (mejaša)
pa je lahko odmik tudi manjši.

Objekti iz točke 1.6. in 2.3. so lahko postavljeni brez
soglasja soseda (mejaša) tudi do meje, če s tem ni ovirana
normalna uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s so-
glasjem soseda (mejaša).

Pomožni objekti se lahko gradijo samo v okviru funk-
cionalnega zemljišča stanovanjske hiše ali funkcionalnega
zemljišča kmetijskega gospodarstva (stanovanjska hiša,
hlev).

Pomožni objekti pod točko 2.2., 2.6., 4.1., 4.2., 4.4.
in 4.5. se lahko gradijo tudi izven funkcionalnega zemljišča
obstoječih objektov.

5. člen
Arhitekturne značilnosti pomožnih objektov so:
– praviloma se gradijo pomožni objekti kot prizidki k

stanovanjskim ali gospodarskim objektom ali kot samostojni
objekti,

– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno
usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti,

– pomožni objekti so lahko samo pritlični, razen objekti
navedeni v 1.3. točki,

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-
jinskim in oblikovnim značilnostim območja,

– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni
streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in
barva kritine,

– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo pregled-
nost križišča ali cest,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen

– ob izdanem soglasju in pogojih upravljavca posamez-
nega komunalnega voda.

6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objek-

tov na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta
ne sme presegati 40 m2, če s tem odlokom ni drugače
določeno,

– k pomožnim objektom iz tega odloka ni dovoljena
gradnja prizidkov (pomožnih objektov ni možno dograjevati s
priglasitvami, razen v primeru ko pomožni objekti ne dose-
gajo predpisane tlorisne velikosti),

– vsi objekti za rejo malih živali so lahko zgrajeni samo
na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– objekti in posegi v prostor navedeni pod točko 1.9.,
3.2., 3.3. in 4.6. se lahko izvajajo tudi na območjih, ki se
urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti, ne glede na to, če
to v samih načrtih ni predvideno.

IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z do-

ločili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta priglasiti.

Odločbo o dovolitvi priglašenih del izda Upravna enota
Slovenske Konjice. Upravna enota Slovenske Konjice poš-
lje izdano odločbo v vednost Občini Zreče.

Pred izdajo odločbe o priglasitvi del mora Upravna
enota Slov. Konjice, Oddelek za okolje in prostor, pridobiti
mnenje Občine Zreče.

8. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu

(opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis materialov
in konstrukcijskih elementov),

– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom in odmiki,

– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z
zemljiščem oziroma objektom, na katerem naj bi objekt stal
ali se poseg izvajal,

– gradbeno dovoljenje za objekt na katerega se nave-
zuje prizidek oziroma pomožni objekt ali naprava,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt ali napravo, je potrebno

navesti datum do katerega bo ta objekt stal (objekti name-
njeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam
in podobno).

Za pomožne objekte pod točko 1.1., 1.2., 1.7., 1.8.,
1.11., 2.3., 2.8. in 4.3 je potrebno še priložiti idejno skico
posega.

Za pomožne objekte pod točko 1.3., 2.1., 2.4., 2.6.,
3.2. in 4.7 je potrebno izdelati tudi načrt priglasitve del
(tehnično poročilo, tloris, prerez, fasade – v merilu 1:100 ali
1:50), ki ga lahko izdela samo projektivno podjetje ali poob-
laščeni inženir samostojni podjetnik.

Za vse ostale pomožne objekte pa je potrebno izdelati
tudi načrt priglasitve del (opis del, tloris, prerez, značilne
fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela gradbe-
ni strokovnjak s strokovnim izpitom.

Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v po-
stopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno prido-
biti pred izdajo odločbe.

9. člen
Po prejemu popolne vloge za priglasitev del mora uprav-

ni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglašenih
del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odloč-
be iz prejšnjega odstavka.

Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če
investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po preje-
mu pravnomočne odločbe.

V. NADZOR

10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.

VI. KONČNI DOLOČBI

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni
list SRS, št. 30/86), odlok o dopolnitvi odloka o določitvi
pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št.
82/94 in 53/98).
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12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 350-06-02/99-2
Zreče, dne  25. oktobra 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

VLADA

4516. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni
priključek Razdrto

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f 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) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek

Razdrto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dol-

goročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slo-
venije ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občine Postojna, sprejme lokacijski načrt za
avtocestni priključek Razdrto (v nadaljevanju: lokacijski načrt).
Lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod št. projekta
4764, avgusta 1999, na podlagi Idejnega projekta, ki ga je
izdelal Projekt Nova Gorica, d.o.o., pod št. projekta 4186,
junij 1999. Dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje v sklopu
lokacijskega načrta je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., junija 1999.

2. člen
Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkcijo

območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in na-
prav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno obliko-
vanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in ko-
munalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko
izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajalcev, toleran-
ce in nadzor nad izvajanjem uredbe.

3. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje:
tekstualni del:
– uredba,
– obrazložitev lokacijskega načrta,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta:

– funkcija območja,
– prometno tehnična rešitev,
– ureditev komunalno energetskih infrastruktur,

– prostorske ureditve po posameznih področjih:
– ocena stroškov,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– seznam parcel v območju lokacijskega načrta s po-

datki o lastništvu in rabi,

– tehnični elementi za zakoličbo parcel,
– soglasja in mnenja organov in organizacij,

grafični del:
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-

ročnega družbenega plana Republike Slovenije v
M 1 : 250000,

– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana občine Postojna v M 1 : 5000 in 1 : 25000,

– pregledni situacijski načrt v M 1 : 50000,
– ureditvena situacija v M 1 : 1000,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obsto-

ječih objektov in naprav,
– karakteristični prečni in normalni vzdolžni profili,
– načrt gradbenih parcel v M 1 : 1000,
– tehnični elementi za zakoličbo v M 1 : 1000.
Sestavni del lokacijskega načrta je tudi poročilo o vplivih

na okolje, ki vsebuje:
tekstualni del:
– uvod,
– osnove,
– poročilo o vplivih na okolje,
– opozorilo glede celovitosti projekta in poročila,
grafični del:
– pregledna situacija v M 1 : 5000,
– situacija izvedenih meritev ničelnega stanja v

M 1 : 1000,
– situacija ničelnega stanja vegetacije v M 1 : 2500,
– situacija omilitvenih ukrepov proti burji, onesnaženosti

površinskih vodotokov ter prikaz ogroženega habitata v
M 1 : 1000,

– situacija krajinske ureditve v M 1 : 1000.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen
Znotraj meje območja urejanja lokacijskega načrta ležijo

naslednje parcele oziroma deli parcel katastrske občine Razdr-
to: 536/3, 536/11, 536/6, 550/4, 542/6, 550/5, 535,
536/10, 2917, 2903/4, 2903/3, 2923/1.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

5. člen
Območje urejanja iz 2. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe avtocestnega priključka s

spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacija poljske poti s
podhodom, podaljšanje obstoječih podvozov, propusti, zadr-
ževalni bazeni, cestninski postaji),

– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z re-
kultivacijo zemljišč,

– območje ureditev vodotokov in melioracijskih sistemov,
– območje prestavitev in navezav infrastrukturnih objek-

tov in naprav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov.

IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA

6. člen
Avtocestni priključek s severnima in južnima priključnima

krakoma se izvede kot navezavo med glavno cesto prvega reda
– 409 in avtocesto A1 na odseku med km 9.060 in km 9.760.

7. člen
Posegi in ureditve na glavni cesti
Na glavni cesti prvega reda – 409 se uredi dve novi

križišči. Zaradi zagotovitve ustrezne preglednosti se na območ-
ju severnega priključka izvede dodaten izkop brežine ob cesti.
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8. člen
Posegi in ureditve na avtocesti
Na avtocesti A1 se ohranijo obstoječi tehnični elementi.

Na odseku med km 9.060 in km 9.760 se z razširitvijo obstoje-
čih odstavnih pasov izvede zaviralne in pospeševalne pasove v
dolžini 250 m, s čimer se skupna širina normalnega prečnega
profila na tem odseku razširi z 28,1 m na 30,7 m.

Normalni prečni profil avtoceste je 30,7 m, od tega ločilni
pas 3 m, dve bankini ob ločilnem pasu po 0,5 m, dva robna
pasova po 0,5 m, štirje vozni pasovi po 3,75 m, dve robni črti
ob pospeševalnem pasu po 0,5 m, dva zaviralna ali pospeše-
valna pasova po 3 m, dva robna pasova po 0,35 m in dve
zunanji bankini po 1,3 m.

Zaradi urejanja zaviralnega in pospeševalnega pasu se
podaljša obstoječi podvoz glavne ceste G l. – 409 pod avtoce-
sto v km 9.490 na obeh straneh za ca. 1,5 m in obstoječi
podvoz poljske poti pod avtocesto v km 9.265 na obeh stra-
neh za ca. 1–1,5 m.

9. člen
Priključne ceste
Tehnični elementi priključnih cest se izvedejo z upošteva-

njem računske hitrosti 40 km/h. Maksimalni podolžni sklon je
5%, minimalni podolžni sklon je 0,5%.

Normalni prečni profil (v nadaljevanju: NPP) dvosmerne
ceste je 10,7 m, in sicer dva vozna pasova po 3,5 m, dva
robna pasova po 0,35 m in dve zunanji bankini po 1,5 m.
V območju krivine (R 51 m) je predvidena razširitev za srečeva-
nje tovornjakov s priklopnikom (2 m).

NPP enosmerne ceste je 8,9 m, in sicer vozni pas 5,2 m,
dva robna pasova po 0,35 m in dve zunanji bankini po 1,5 m.

10. člen
Deviacije obstoječih cest in poti
Zaradi izgradnje avtocestnega priključka se izvede devia-

cijo in višinsko prilagoditev obstoječe poljske poti, ki omogoča
dostope do kmetijskih površin, z naslednjimi tehničnimi ele-
menti:

Maksimalni podolžni sklon je 10,6%, minimalni podolžni
sklon je 0,5%.

NPP znaša 4 m, od tega vozišče 3 m in dve bankini po
0,5 m.

Za potrebe prečkanja priključne ceste se izvede podhod
poljske poti pod priključno cesto z minimalno svetlo višino 2,5
m in širino 5 m.

11. člen
Cestninske postaje
Na obeh priključnih cestah se izvede cestninski postaji.

Tlorisne dimenzije objekta so 9 x 5,50 m, nadstrešnice pa
12 x 18 m.

12. člen
Propusti
Izvede se naslednje propuste:
– na območju južnega priključka kanaliziranje obstoječe-

ga jarka in cevni propust ∅ 100 cm pod priključno cesto,
– na območju severnega priključka nov cevni propust

∅ 60 cm,
– na območju severnega priključka podaljšanje obstoje-

čega propusta ∅ 100 cm pod avtocesto.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtocestnega

priključka mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt, ki
mora opredeliti predvsem oblikovanje reliefa in zasaditve v

obcestnem prostoru ter mora upoštevati naslednje pogoje za
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

Spremljajoči objekti in oprema ceste
Odbojne ograje na priključnih cestah se izvede v kovinski

izvedbi, dopustna višina je 0,75 m. Višina varovalne žične
ograje na robu cestnega telesa je 1,9 m.

Cestna oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati
enotne oblikovne elemente.

Cestninski postaji morata biti arhitekturno oblikovani,
skladno z drugimi spremljajočimi objekti ob avtocesti ter značil-
nostmi urbane in krajinske podobe prostora.

Zasaditve
Za zagotovitev vpetosti posega v prostor, označitve pri-

ključka v prostoru ter za zmanjšanje vplivov burje in snežnih
zametov, je treba obcestni prostor mestoma zasaditi z višjo
vegetacijo. Zasaditev mora temeljiti na v prostoru značilnih
oblikah vegetacije avtohtoni vrstni sestavi. Pri zasaditvi je treba
upoštevati prometno varnostni vidik (preglednost in optično
vodenje voznika) ter racionalno rabo prostora.

Oblikovanje reliefa
Nasipne in vkopne brežine je treba oblikovati z zaokroži-

tvijo iztekov v okoliški teren oziroma tako, da se nove oblike
logično in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi naravni
relief ali obstoječe nasipne brežine avtoceste. Dopustni so
nakloni nasipnih brežin 2:3 oziroma 1:2 na spodnjem delu
višjih nasipov. Brežine je treba mestoma zasaditi z višjo vegeta-
cijo tako, da se zagotovi stabilnost brežin in omili prehode v
ravnine.

Rekultivacija
Odsek poljske poti in razširjene dele ob obstoječi cestnin-

ski postaji, ki po izgradnji priključka ostanejo brez funkcije, je
treba humusirati in zatraviti ali zasaditi z višjo vegetacijo. Površine
znotraj priključka je dopustno zasaditi z višjo vegetacijo.

Ureditve vodnega in obvodnega prostora
Prestavitev vodotoka na območju južnega priključka mo-

ra biti izvedena z upoštevanjem načel sonaravnega urejanja in
z zasaditvijo avtohtone, drevesne in grmovne obvodne vege-
tacije.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

14. člen
Projektiranje in gradnja komunalno energetskih naprav in

objektov mora potekati v skladu s pogoji posameznih upravljav-
cev teh objektov in naprav oziroma v skladu s pogoji, ki bodo
določeni v izvedbenih načrtih.

Pogoji za odvodnjavanje so določeni v 19. členu te
uredbe.

15. člen
Vodovod
Za potrebe nove cestninske postaje Sever in Jug je treba

zagotoviti ustrezno oskrbo s sanitarno-pitno in požarno vodo z
navezavo na vodovodno omrežje naselja Razdrto.

Priključni cevovod ∅ 100 mm od priključnega mesta na
južni strani avtoceste, ca. 700 m zahodno od obstoječe cest-
ninske postaje, do s tem lokacijskim načrtom predvidenih cest-
ninskih postaj, prečka glavno cesto G l. – 409, v zaščitni cevi
avtocesto na območju obstoječe cestninske postaje ter na
območju severnega priključka podhod poljske poti.

Na vsaki predvideni cestninski postaji je treba zagotoviti
količino vode ca. 200 l/dan, za gašenje v primeru požara je
treba zagotoviti pretok 10 l/s.

Kanalizacija
Odpadne vode iz upravnih objektov na cestninskih posta-

jah se vodijo v nepretočne greznice ustreznih kapacitet na
izpraznjevanje, ki se nahajajo v neposredni bližini cestninskih
postaj.

Uredita se ločeni greznici za CP Sever in Jug.
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Elektrika
Za napajanje novih cestninskih postaj se izvede nizkona-

petostni priključek iz prostozračnega nizkonapetostnega
omrežja, ki napaja obstoječo cestninsko postajo. Na obstoje-
či trasi se postavi nov drog, iz katerega se izvede kabelski
priključek na severno cestninsko postajo. Trije obstoječi ste-
bri se odstranijo.

Telekomunikacijsko omrežje
V nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije je

treba v območju severnega priključka za potrebe obrambe
med traso telekomunikacijske infrastrukture klic v sili in traso
optičnega kabla Telekom Slovenije položiti PE cevi 2 x ∅ 50 za
naknadno vpihovanje optičnega kabla.

Cestna razsvetljava
Severni in južni priključek s cestninskima postajama se

ustrezno razsvetli.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

16. člen
Rušenja obstoječih objektov
Obstoječa čelna cestninska postaja Razdrto s kontrolnimi

kabinami, upravno stavbo in nadstrešnico se odstrani.

17. člen
Tla
Posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete čim

manjše površine tal. Pri ravnanju v času gradnje je treba upo-
števati določila v 28. členu te uredbe.

Pri ravnanju z odpadnimi vodami je treba upoštevati dolo-
čila 19. člena te uredbe.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izde-
lati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se mora
odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in
količina. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradira-
nih tal.

18. člen
Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč
Morebitne prekinitve obstoječih melioracijskih sistemov,

povzročene z gradnjo avtocestnega priključka, je treba rekon-
struirati oziroma zagotoviti njihovo nadaljnje delovanje.

Investitor je dolžan vzpostaviti prekinjene dostope na kme-
tijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji AC priključka
Razdrto.

Po končani gradnji mora investitor kriti stroške za izvedbo
kmetijsko prostorskih – ureditvenih operacij, ki so potrebne
zaradi gradnje priključka in s katerimi bodo ponovno vzpostav-
ljene možnosti za kmetijsko rabo oziroma nadomeščena izgu-
ba kmetijskih površin, ob upoštevanju naravovarstvene vredno-
sti potencialnih območij agrooperacij.

19. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi
Zaradi gradnje avtocestnega priključka se kakovost voda

in vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vpliv-
nem območju, ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti
potrebne ureditve na vodotokih in upoštevati ukrepe za varova-
nje v času gradnje in po njej.

Ureditve površinskih vodotokov
Prestavljen odsek reguliranega vodotoka v dolžini ca.

100 m, na območju južnega priključka od profila 7 do 11,
mora biti sonaravno urejen. Preusmeritev vode v novo korito
je potrebno izvesti tako, da ne pride do pomorov življa v
vodotoku. Zasaditev brežin je potrebno izvesti takoj, ko grad-
bena dela to omogočijo.

Odvodnjavanje
Padavinske vode z novih priključnih cest in dela tangira-

nega odseka avtoceste je treba kontrolirano zbrati in ustrezno
predčistiti pred iztokom v obstoječe površinske odvodnike. V
času gradnje je treba upoštevati določila 28. člena te uredbe.

Odvodnjo s cestišč priključnih cest se preko peskolovov
vodi v zemeljska zadrževalnika na severnem in južnem priključ-
ku, s čimer se zagotovi ustrezno zadrževanje in čiščenje vode
pred iztokom v površinski odvodnik.

V zadrževalnika gravitira tudi odvodnja dela avtoceste med
profiloma 16 in 28.

Zadrževalni bazeni, ki delujejo kot lovilci olj in usedalniki,
morajo biti zgrajeni vodotesno in dimenzionirani tako, da bo
zadrževalni čas omogočal učinkovito sedimentiranje trdnih del-
cev in vsaj delno razgradnjo organskih snovi. Potrebno je red-
no vzdrževanje. Mulj v usedalnikih je treba obravnavati kot
posebni odpadek.

Ločeno od odvodnje cestišč se uredi tudi odvodnja na-
sipnih brežin novih priključnih cest, ki se preko zemeljskih
jarkov gravitacijsko odvedejo v obstoječe odvodnike brez
predčiščenja.

Obstoječi odvodni jarek, ki ga prečka nova priključna
cesta Jug v profilu 8, se skozi novi cevni propust dolžine ca.
40 m spelje v strugo potoka.

Deloma se kanalizira obstoječi odvodni jarek, ki se nahaja
na lokaciji severne priključne ceste in odteka skozi obstoječi
avtocestni propust preseka 100 cm (med avtocestnima profilo-
ma 18 in 19). V ta namen se podaljša navedeni propust za ca.
20 m proti severu in predvidi nov cevni propust dolžine ca.
45 m pod nasipom priključnih cest.

Na sistem odvodnje padavinskih vod ne smejo biti priklju-
čeni nobeni iztoki sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih
(tehnoloških) vod.

Za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov je
potrebno pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v
vodotoke in za njihovo odstranitev.

Zavarovanje vodnih virov
Na območju posega ni zavarovanih virov pitne vode.

20. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine, flore in

vegetacije, favne in biotopov
Na območju priključka ni zavarovane naravne dediščine.
Za varovanje naravne dediščine, flore in vegetacije, favne

in biotopov je treba upoštevati:
– za nove zasaditve je treba uporabljati avtohtono vegeta-

cijo,
– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena

območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali
gradbišča, predvsem pa vodotoki,

– živalim se nekontrolirano prehajanje čez priključne ce-
ste prepreči z varnostno žično ograjo višine 1,9 m.

21. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Na območju priključka ni objektov in območij kulturne

dediščine.
Izvesti je treba predhodne arheološke raziskave po Meto-

dologiji SAAS ter ob izvedbi del zagotoviti arheološki nadzor z
možnostjo izvedbe zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih
arheoloških najdišč.

Pred pridobitvijo enotnega dovoljenja za poseg v prostor
je teba pridobiti soglasje pristojne službe k projektom, ki so
osnova za pridobitev tega dovoljenja.

22. člen
Varstvo pred hrupom
Kmetijo Čenček je treba zavarovati pred prekomernim

hrupom z ukrepi pasivne zaščite ali drugimi ukrepi, določenimi
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na podlagi obratovalnega monitoringa, ki je določen v 27.
členu te uredbe.

V času gradnje se dovolijo tolikšne ravni hrupa zaradi
gradnje, da v dnevnem času niso presežene kritične ravni
hrupa skupne obremenitve območja. Upoštevani morajo biti
ukrepi za varovanje pred hrupom, določeni v poročilu o vplivih
na okolje.

23. člen
Varstvo pred burjo in snežnimi zameti
Severni priključek je treba zavarovati pred burjo in snežni-

mi zameti s postavitvijo 50 m palisad ali mreže, na južnem
priključku pa z vegetacijskim pasom v otoku znotraj priključka
in na brežinah nasipov. Do razrasti vegetacijskega pasu na
južnem priključku je treba izvesti zaščito s 70 m palisad ali
mreže.

24. člen
Varstvo zraka
Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se v

čim večji možni meri prepreči dodatno onesnaženje zraka.

25. člen
Varstvo pred požarom
Zaradi izgradnje priključka se požarna varnost objektov

ob glavni cesti ne bo poslabšala. Vsi objekti v neposredni bližini
priključka imajo zagotovljen dovoz za intervencijska vozila. Na
cestninski postaji so načrtovane ustrezene količine vode za
požarno varnost.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

26. člen
Izgradnja avtocestnega priključka se bo izvajala v eni

etapi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

27. člen
Monitoring
Investitor gradnje avtocestnega priključka mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki jih

določa poročilo o vplivih na okolje, in sicer za stanje nasipov in
vkopov z vidika stabilnosti, zaplavljanje zadrževalnikov odvod-
nih padavinskih vod, emisije v zrak med gradnjo in obratova-
njem ter hrup med obratovanjem,

– pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upošteva-
jo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je
to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi
obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti
okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode,
zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora,
da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne se-
stavine okolja,

– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogo-
čeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in us-
meritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so
javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora izvesti inve-
stitor na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.

28. člen
Organizacija gradbišča
Območje gradbišča naj se čimbolj omeji na območje

posega. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe
komunikacije in ustvarja čimmanj novih dovoznih poti. Poleg
vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so
obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji
tudi:

– zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem cest-
nem omrežju,

– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti
in protiprašno zaščititi, po izgradnji priključka pa po potrebi
obnoviti,

– infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziroma
sanirati, če bo na njih pri gradnji priključka zaradi prevelikih
obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zago-
tovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zem-
ljišč,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja priključka,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko
vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– faznost gradnje predvideti tako, da bo obstoječi ob-
jekt cestninske postaje čim manj moten z oskrbo električne
enerije,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno prekomer-
no onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev.

X. TOLERANCE

29. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se

morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobi-
tev dovoljenja za graditev.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če
se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geo-
loških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, promet-
no-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Možna je
izvedba dodatne posebne steze za ABC sistem na obeh posta-
jah priključka.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odsto-
panja zadevajo.

XI. NADZOR

30. člen
Izvajanje te uredbe nadzira opravlja Ministrstvo za okolje

in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

31. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in

prostor – Uradu RS za prostorsko planiranje in na Občini
Postojna.
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32. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 350-15/98-5
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

4517. Uredba o določitvi tržnega reda žita letine 2000

Na podlagi 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni
list RS, št. 60/95, 38/99), 3. in 8. člena zakona o finančnih
intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Urad-
ni list RS, št. 5/91) ter 8. in 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi tržnega reda za žita letine 2000

1. člen
S to uredbo se:
– uvedejo neposredna plačila za izravnavo stroškov pri-

delave žit,
– uvedejo nadomestila tržnim odkupovalcem za pokriva-

nje dela stroškov skladiščenja žit,
– določi intervencijska cena in splošni pogoji za interven-

cijski odkup pšenice in rži letine 2000,
– določi minimalna kakovost žit, ki se odkupujejo v inter-

vencijskem odkupu.

2. člen
Kmet oziroma kmetijsko podjetje (v nadaljevanju: pridelo-

valec), ki prideluje žita na lastnih ali najetih površinah v Republi-
ki Sloveniji, je upravičen do neposrednega plačila za izravnavo
stroškov pridelave (v nadaljnjem besedilu: neposredno plači-
lo), ki za leto 2000 znaša 54.000 SIT/ha.

Za žita se po tej uredbi štejejo: pšenica, rž, ajda, pira,
ječmen, tritikala, oves in proso.

Najmanjša površina, za katero lahko pridelovalec uveljav-
lja neposredno plačilo, je 0,5 ha žit skupaj.

Sredstva za neposredno plačilo iz prvega odstavka tega
člena zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no iz proračunske postavke št. 5536 – Neposredna plačila v
kmetijstvu. Podrobnejše pogoje za pridobitev neposrednega
plačila predpiše minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in proizvodnjo hrane za leto 2000.

3. člen
Pridelovalci ali združenja pridelovalcev (zadruge) prodaja-

jo žita iz drugega odstavka 2. člena mlinskim podjetjem, mli-
nom, mešalnicam in drugim pravnim osebam (v nadaljnjem
besedilu: tržni odkupovalci) na podlagi kupoprodajnih pogodb.

Če pridelovalec ali združenje pridelovalcev ne uspe pro-
dati pšenice ali rži letine 2000 tržnim odkupovalcem, lahko
ponudi to pšenico in rž Zavodu Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve, sektorju za intervencije v kmetijstvu (v nadaljnjem
besedilu: zavod).

Zavod odkupuje pšenico in rž po intervencijski ceni, ki
znaša za pšenico 22 SIT/kg fco odkupno mesto in za rž 15 SIT/
kg fco odkupno mesto, na podlagi predhodno sklenjenih po-
godb s pridelovalci ali združenji pridelovalcev (zadruge). Najviš-
ja skupna količina odkupljene pšenice v interventnem odkupu
ne sme presegati 90.000 t.

Najmanjša količina, ki se lahko sprejme v intervencijski
odkup je 5000 kg.

Intervencijski odkup se izvaja v obdobju od 1. septembra
2000 do 31. decembra 2000.

4. člen
Intervencijska cena iz tretjega odstavka 3. člena velja za

intervencijski odkup pšenice in rži, ki ustrezata standardni ka-
kovosti, predpisani v 8. členu te uredbe. Intervencijska cena
velja za neto količino pšenice (preračunano na 14% vlage in
2% primesi), oziroma za neto količino rži (preračunano na 14%
vlage in 5% primesi).

Zavod plača pšenico in rž, odkupljeno v intervencijskem
odkupu, po intervencijski ceni najpozneje 45 dni po prevzemu
pšenice na odkupnem mestu. Plačilo izvede na podlagi računa
prodajalca, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovo-
sti skupaj z obračunskim listom.

5. člen
Sredstva za pokritje stroškov intervencijskega odkupa, za

dodatek na kakovost pšenice in rži ter za pokritje negativnih
razlik, nastalih pri prodaji v intervencijskem odkupu odkupljene
pšenice in rži in za pokritje stroškov analiz v intervencijskem
odkupu odkupljene pšenice in rži, zagotovi Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, v breme proračunske postavke št.
1442 – regresiranje cen določenih proizvodov, konto 4102 –
subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom.

6. člen
Kontrola kakovosti, to je vzorčenje in analiza kakovosti žit,

odkupljenih v intervencijskem odkupu, se izvaja po metodah,
določenih z veljavnimi predpisi o kakovosti žit. Število padanja
se pri pšenici in rži ugotavlja s preskusno metodo, določeno s
standardom SIST ISO 3093:1997 Žito in mlevski žitni proizvo-
di – določanje števila padanja (z metodo razglasitve prevzet
mednarodni standard ISO 3093:1982 Cereals – Determina-
tion of falling number).

7. člen
Stroške analiz kakovosti pšenice in rži letine 2000, ki jo

odkupijo tržni odkupovalci direktno od pridelovalcev, izven in-
tervencijskega odkupa, pokrije Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, vendar največ do višine, ki jo prizna zavod
izvajalcu analiz kakovosti za pšenico in rž, odkupljeno v inter-
vencijskem odkupu in pod pogojem, da analize opravi neodvi-
sna kontrolna institucija.

Sredstva za namen, opredeljen v prejšnjem odstavku, se
zagotovijo iz proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano št. 6636 – Ukrepi za stabilizacijo trga.
Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev bodo opredeljeni v
uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in proizvodnjo hrane za leto 2000.

8. člen
Zavod po intervencijski ceni odkupi pšenico standardne

kakovosti z naslednjimi lastnostmi:
– vsebnostjo vlage: 14%,
– vsebnostjo primesi: 2%,
– hektolitrsko maso: 76 kg/100 litrov,
– količino surovih beljakovin (N x 5,7): 11,5%,
– število padanja: 220.
Zavod po intervencijski ceni odkupi rž standardne kako-

vosti z naslednjimi lastnostmi:
– vsebnostjo vlage: 14%,
– vsebnostjo primesi: 5%,
– hektolitrsko maso: 72 kg/100 litrov,
– število padanja: 200.

9. člen
Minimalni pogoji glede kakovosti, ki po tej uredbi veljajo v

intervencijskem odkupu, so za:
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a) pšenico:
– količina surovih beljakovin (Nx5,7): najmanj 10%,
– število padanja: najmanj 195;
b) rž:
– število padanja: najmanj 150.

10. člen
Če ugotovljena kakovost pšenice oziroma rži odstopa od

standardne kakovosti, določene v 8. členu te uredbe, se od-
kupna cena, ki jo zavod plača pridelovalcu, zviša oziroma zniža
na način, opisan v tem členu.

Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino pšenice
(preračunano na 14% vlage in 2% primesi) oziroma na neto
količino rži (preračunano na 14% vlage in 5% primesi).

Za pšenico, ki odstopa od pšenice s hektolitrsko maso
76 kg/100 l, se intervencijska odkupna cena vsakih 0,1%
zniža oziroma zviša za 0,05%.

Za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko maso 72 kg/100 l,
se intervencijska odkupna cena vsakih 0,1% zniža oziroma
zviša za 0,05%.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice standardne kakovosti
z vsebnostjo surovih beljakovin 11,5%, se odkupna cena izra-
čuna na podlagi Tabele 1, ki je sestavni del te uredbe.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice standardne kakovosti
s številom padanja 220, se odkupna cena izračuna na podlagi
Tabele 2, ki je sestavni del te uredbe.

Za rž, ki odstopa od rži standardne kakovosti s številom
padanja 200, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 3,
ki je sestavni del te uredbe.

11. člen
Udeleženci na trgu so upravičeni do nadomestila za po-

krivanje dela stroškov skladiščenja v višini 0,30 SIT/kg uskla-
diščenega žita na mesec. Nadomestilo za pokrivanje dela stroš-
kov skladiščenja žit lahko tržni odkupovalci uveljavljajo za ob-
dobje skladiščenja od 1. septembra 2000 do 31. marca 2001.

Sredstva za nadomestila iz prejšnjega odstavka zagotovi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračun-
ske postavke št. 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Podrob-
nejše pogoje za pridobitev nadomestila predpiše minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v uredbi o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo hra-
ne za leto 2000 oziroma za leto 2001.

12. člen
Podrobnejše pogoje za intervencijski odkup pšenice in rži

letine 2000 določi minister za ekonomske odnose in razvoj z
odredbo v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano najpozneje do 31. 5. 2000.

V odredbi lahko minister za ekonomske odnose in razvoj
določi, da imajo udeleženci na trgu v tržnem odkupu prednost
pri razdelitvi ustreznega dela kvot za uvoz pšenice.

Tržni odkupovalci, ki na podlagi kupoprodajnih pogodb
odkupijo od pridelovalcev oziroma združenj pridelovalcev (za-
drug) pšenico ali rž letine 2000, morajo dokazila o odkupu
posredovati zavodu.

Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
lahko minister za ekonomske odnose in razvoj odredi, da za-
vod na podlagi javnega razpisa ponudi tržnim odkupovalcem,
pridelovalcem, oziroma združenjem pridelovalcev za določen
čas v najem svoje skladiščne kapacitete pod pogojem, da
kupoprodajne pogodbe posredujejo zavodu, sektorju za inter-
vencije v kmetijstvu.

13. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000 in velja do 30.

junija 2001.

Št. 331-09/99-1
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Tabela 1: Povečevanje oziroma znižanje zaščitne od-
kupne cene pšenice glede na dejansko vsebnost surovih
beljakovin

Dejanska vsebnost Zmanjšanje Dejanska vsebnost Povečanje
surovih beljakovin (%) cene za (%) surovih beljakovin (%) cene za (%)

11,4 0,3 11,6 0,3
11,3 0,6 11,7 0,6
11,2 0,9 11,8 0,9
11,1 1,2 11,9 1,2
11,0 1,5 12,0 1,5
10,9 1,8 12,1 1,8
10,8 2,1 12,2 2,1
10,7 2,4 12,3 2,4
10,6 2,7 12,4 2,7
10,5 3,0 12,5 3,0
10,4 3,3 12,6 3,3
10,3 3,6 12,7 3,6
10,2 3,9 12,8 3,9
10,1 4,2 12,9 4,2
10,0 4,5 13,0 4,5

13,1 4,8
13,2 5,1
13,3 5,4
13,4 5,7
13,5 6,0
13,6 6,3
13,7 6,6
13,8 6,9
13,9 7,2
14,0 7,5
14,1 7,8
14,2 8,1
14,3 8,4
14,4 8,7
14,5 9,0
14,6 9,3
14,7 9,6
14,8 9,9
14,9 10,2
15,0 10,5

Tabela 2: Zvišanje oziroma znižanje zaščitne odkupne
cene pšenice glede na ugotovljeno število padanja.

Ugotovljeno Znižanje Ugotovljeno Zvišanje
št. padanja cene za % št. padanja cene za %

195–219 3 220–239 –
240–269 3

nad 269 6

Tabela 3: Zvišanje oziroma znižanje zaščitne odkupne
cene rži glede na ugotovljeno število padanja.

Ugotovljeno Znižanje Ugotovljeno Zvišanje
št. padanja cene za % št. padanja cene za %

175–199 2 200–209 –
150–174 4 210–234 2

Nad 234 4
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prof. dr. Karel Zupančič

DRUŽINSKO PRAVO
Čeprav se zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih po vsebini ni spremenil že ducat
let, je na področju družinskega prava veliko novega. Teoretiki in sodna praksa so izoblikovali
svoje razumevanje in pravne posledice zunajzakonske skupnosti, zožen je krog družine,
drugačna razmerja v družini zahteva Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah,
veliko pa je tudi razmišljanj o pravni ureditvi nekaterih razmerij med istospolnimi partnerji.
Velja tudi nov zakon o pravdnem postopku, ki posega seveda tudi na področje družinskega
prava.

Razlogov, da je profesor ljubljanske Pravne fakultete pripravil novo knjigo, je torej dovolj.
Avtor v razumljivem jeziku popelje bralca na vsa področja družinskega prava, dr. Barbara
Novak pa je pripravila podrobno stvarno kazalo, ki bistveno olajša iskanje odgovorov na
zastavljeno vprašanje.

Cena 4536 SIT 10498

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q DRUŽINSKO PRAVO število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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DOPOLNJENI IN SPREMENJENI
PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH
Po 1. juliju 1999, ko se je tudi Slovenija pridružila razvitemu svetu z uvedbo davka na
dodano vrednost in trošarin, so predpisi o obračunavanju teh novih davščin, o davčnih
oprostitvah in drugih obveznostih zavezancev za plačilo DDV in trošarin bistveno
spremenili. Spremenjen je bil na primer zakon o trošarinah, minister za finance je
dvakrat dopolnil pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, dan po
uvedbi DDV so v uradnem listu izšli številni pravilniki o odpisu blaga na različnih
področjih, slovenski parlament pa je sprejel tudi zakon o davkih na motorna vozila. Po
1. juliju se je torej nabralo dovolj utemeljenih razlogov, da je založba Uradni list izdala
novo knjigo s prečiščenimi besedili vseh veljavnih predpisov na področju DDV in
trošarin.

Cena 3996 SIT 10501

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

Obvestilo

Obveščamo vse zavezance za posredovanje podatkov o zavarovalni dobi in plači, da so

ročni in računalniški obrazci M-4/M-8 za leto 1999
v prodaji pri Uradnem listu RS in da lahko posredujejo podatke za tekoče 1999. leto. Navodila za
izpolnjevanje dobijo pri pristojni območni enoti zavoda.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – območne enote in registrske izpostave obveščamo, da je

obrazec M-5/M-9 za leto 1999
v prodaji.

Uradni list RS d.o.o.
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